
OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU 

z dnia 23 listopada 2010 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 

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 we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na 

obszarze województwa dolnośląskiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 196 rad, z czego: 

 1) do 169 rad gmin, z tego: 

  a) do 139 rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, 

  b) do 27 rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, 

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

 2) do 26 rad powiatów; 

 3) do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 

2. Wybierano łącznie 3 303 radnych, z czego: 

 1) 2 747 radnych rad gmin, z tego: 

 a) 2 085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

 b) 577 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców, 

 c) 85 radnych w miastach na prawach powiatu; 

 2) 520 radnych rad powiatów; 

 3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 

3. Wybrano łącznie 3 303 radnych, z czego: 

 1) 2 747 radnych rad gmin, z tego: 

 a) 2 085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

 b) 577 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców, 

 c) 85 radnych w miastach na prawach powiatu; 

 2) 520 radnych rad powiatów; 

 3) 36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 1 475 okręgach wyborczych. 

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

6. Głosowanie przeprowadzono w 1 818 obwodach głosowania. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 48 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 55 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 139 rad gmin, w których utworzono 1 249 okręgów 

wyborczych 

2. Wybierano 2 085 radnych spośród 7 586 kandydatów zgłoszonych na 4 956 listach 

kandydatów przez 977 komitetów wyborczych, w tym 879 komitetów wyborczych 

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

liczącej do 20 tys. mieszkańców. 

3. Wybrano 2 085 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 903 277 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 450 762 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 450 359 osób, to jest 

49,86% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 438 183, to jest 97,30% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 12 176, to jest 2,70% ogólnej liczby głosów oddanych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 849 obwodach głosowania. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 48 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 55 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

Rozdział 3. 

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

1. Wybory przeprowadzono do 27 rad gmin, w których utworzono 99 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 577 radnych spośród 5 732 kandydatów zgłoszonych na 590 listach 

kandydatów przez 99 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 577 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 765 747 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 345 176 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 344 799 osób, to jest 

45,03% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 326 406, to jest 94,67% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 18 393, to jest 5,33% ogólnej liczby głosów oddanych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 568 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu 

1. Wybory przeprowadzono do 3 rad miast, w których utworzono 16 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 85 radnych spośród 1 122 kandydatów zgłoszonych na 134 listach 

kandydatów przez 21 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 85 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 650 593 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 256 085 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 255 703 osób, to jest 

39,30% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 247 944, to jest 96,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 
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8. Głosów nieważnych oddano 7 759, to jest 3,03% ogólnej liczby głosów oddanych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 393 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do rad powiatów 

1. Wybory przeprowadzono do 26 rad powiatów, w których utworzono 106 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 520 radnych spośród 4 996 kandydatów zgłoszonych na 597 listach 

kandydatów przez 88 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 520 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1 687 184 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 801 941 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 801 038 osób, to jest 

47,48% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 738 315, to jest 92,17% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 62 723, to jest 7,83% ogólnej liczby głosów oddanych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1 425 obwodach głosowania. 

Rozdział 6. 

Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego utworzono 5 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 36 radnych spośród 549 kandydatów zgłoszonych na 60 listach kandydatów 

przez 15 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 36 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2 337 756 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1 058 002 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 056 357 osób, to jest 

45,19% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 941 035, to jest 89,08% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 115 322, to jest 10,92% ogólnej liczby głosów oddanych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1 818 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 Bolesławiec 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10 479. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 747 osób, to jest 

45,30% 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 291; 

  4) głosów ważnych oddano 283; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW DOBRA GMINA 

  –  ZATYLNY Krzysztof Michał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 359; 

  4) głosów ważnych oddano 351; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW GOSPODARNA GMINA 

  –  UZIEJ Bogusław Ireneusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 268; 

  4) głosów ważnych oddano 262; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW NA RZECZ ROZWOJU KRASZOWIC I OTOKU 

  –  BERNY Leszek 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 303; 

  4) głosów ważnych oddano 293; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW GOSPODARNA GMINA 

  –  DURDA 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 292; 

  4) głosów ważnych oddano 287; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 20 KWW GOSPODARNA GMINA 

  –  CHUDZIK 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 298; 

  4) głosów ważnych oddano 290; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KW STOWARZYSZENIA ZIEMIA BOLESŁAWIECKA 

  –  MIŻDAL Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 351; 

  4) głosów ważnych oddano 341; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW GOSPODARNA GMINA 

  –  GAJEWSKI Michał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 481; 

  4) głosów ważnych oddano 473; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW GOSPODARNA GMINA 

  –  HUNEK Józef Stanisław 

  b) z listy nr 26 KWW ANDRZEJA SZWEDO 

  –  SZWEDO Andrzej Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 333; 

  4) głosów ważnych oddano 333; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KW STOWARZYSZENIA ZIEMIA BOLESŁAWIECKA 

  –  JANIEC Emanuel Arkadiusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 298; 

  4) głosów ważnych oddano 294; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW GOSPODARNA GMINA 

  –  BORUCKI Henryk 

  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 800; 

  4) głosów ważnych oddano 779; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW GOSPODARNA GMINA 

  –  ŁUCKA Grażyna Krystyna 

  –  WESELAK Wojciech Wiktor 

  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 351; 

  4) głosów ważnych oddano 347; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW DOBRA GMINA 

  –  BIEGACZ Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 322; 

  4) głosów ważnych oddano 321; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW WSI ŻELISZÓW 

  –  KAPRAWY Ryszard Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 2. 

Wybory do Rady Gminy Gromadka 

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 4 511. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 727 osób, to jest 

60,45% 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 98; 

  4) głosów ważnych oddano 96; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW KRZYSZTOFA MALINY 

  –  KAWKA Grażyna Małgorzata 

  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 1 108; 

  4) głosów ważnych oddano 1 052; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW KRZYSZTOFA MALINY 

  –  MALINA Krzysztof Paweł 

  –  GORTYCH Kazimierz 

  –  LISZCZ Józef 

  b) z listy nr 22 KWW DARIUSZA PAWLISZCZY 

  –  ZAWIERUCHA Marian 

  –  MIKOŁAJCZAK Piotr Bogusław 

  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; 

  4) głosów ważnych oddano 276; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  FUCZKO Danuta 

  b) z listy nr 19 KWW KRZYSZTOFA MALINY 

  –  BROSZKIEWICZ Teofila 

  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 209; 

  4) głosów ważnych oddano 201; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW DARIUSZA PAWLISZCZY 
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  –  KRÓL 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 106; 

  4) głosów ważnych oddano 105; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW DARIUSZA PAWLISZCZY 

  –  PETER Andrzej Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 261; 

  4) głosów ważnych oddano 252; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 24 KWW GRAŻYNY KAŹMIERCZAK 

  –  MAJEWSKA-KAŹMIERCZAK Grażyna Aniela 

  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 209; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW J.MAŁACHOWSKIEGO-STAWIAMY NA ROZWÓJ 

  –  FERLEWICZ 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 259; 

  4) głosów ważnych oddano 251; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW DARIUSZA PAWLISZCZY 

  –  DEBERNA Halina 

  –  SARZYŃSKI 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 176; 

  4) głosów ważnych oddano 171; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KINAJ Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 3. 

Wybory do Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 

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 11 864. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 084 osób, to jest 

42,85% 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 585; 

  4) głosów ważnych oddano 566; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW ROBERTA MARKA RELICHA 

  –  WÓJTOWICZ BARBARA 

  –  FILISTYŃSKI 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 477; 

  4) głosów ważnych oddano 462; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW ROBERTA MARKA RELICHA 

  –  CZERNIAK KAZIMIERZ 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 441; 

  4) głosów ważnych oddano 432; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW ROBERTA MARKA RELICHA 

  –  POTYSZKA JÓZEF 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 484; 

  4) głosów ważnych oddano 476; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW LEPSZA ZEBRZYDOWA 

  –  ZDUNEK DARIUSZ 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 467; 

  4) głosów ważnych oddano 455; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW ROBERTA MARKA RELICHA 

  –  SZYNKA ZENON 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 237; 

  4) głosów ważnych oddano 229; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 27 KWW DOBRA GMINA 

  –  JUREWICZ MICHAŁ KRZYSZTOF 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 555; 

  4) głosów ważnych oddano 1 517; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW ROBERTA MARKA RELICHA 

  –  KALUS RYSZARD 

  –  KOSIOR ARKADIUSZ 

  –  PILNA HENRYKA PELAGIA 

  –  TOMCZUK WILHELM ROMAN 

  b) z listy nr 25 KWW ANDRZEJA DRĄG 

  –  DRĄG ANDRZEJ MARIUSZ 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 363; 

  4) głosów ważnych oddano 353; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW ROBERTA MARKA RELICHA 

  –  SZELECHOWICZ ANTONINA 

  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 221; 

  4) głosów ważnych oddano 214; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW ROBERTA MARKA RELICHA 

  –  KOPEĆ BRONISŁAW STANISŁAW 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 254; 

  4) głosów ważnych oddano 247; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW LEPSZA ZEBRZYDOWA 

  –  SADOWSKI KRZYSZTOF WALDEMAR 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 4. 

Wybory do Rady Gminy Osiecznica 

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 4 849. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 149 osób, to jest 

44,32% 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 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 

  4) głosów ważnych oddano 142; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 19 KWW "NASZA GMINA" 

  –  WILK Adolf 

  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 239; 

  4) głosów ważnych oddano 231; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW DOBRA GMINA 

  –  KUSY Mirosław Norbert 

  b) z listy nr 27 KWW ZDROWIE 

  –  OLSZOWA 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 655; 

  4) głosów ważnych oddano 635; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW "NASZA GMINA" 

  –  DOMRZALSKI Marek Zbigniew 

  b) z listy nr 22 KW STOWARZYSZENIA ZIEMIA BOLESŁAWIECKA 

  –  TOMIAK Damian Mariusz 

  c) z listy nr 23 KWW PIOTRA ROMANA 

  –  ARMATA Elżbieta 

  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 19 KWW "NASZA GMINA" 

  –  KOSKO Zbigniew 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 274; 

  4) głosów ważnych oddano 273; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW "NASZA GMINA" 

  –  ABRAM Wanda 

  b) z listy nr 26 KWW PRZYJACIÓŁ ŁAWSZOWEJ 
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  –  BRZEZOWSKI Łukasz Rafał 

  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 381; 

  4) głosów ważnych oddano 374; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  ZIELIŃSKI Władysław 

  b) z listy nr 19 KWW "NASZA GMINA" 

  –  KOZA Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 98; 

  4) głosów ważnych oddano 94; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KW STOWARZYSZENIA ZIEMIA BOLESŁAWIECKA 

  –  ERHARDT Zofia 

  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 355; 

  4) głosów ważnych oddano 350; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  SIEMIANOWSKA Alina 

  b) z listy nr 19 KWW "NASZA GMINA" 

  –  GUZ Andrzej Bogusław 

  c) z listy nr 21 KWW DOBRA GMINA 

  –  RYBICKA Jadwiga Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 5. 

Wybory do Rady Gminy Warta Bolesławiecka 

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 6 546. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 217 osób, to jest 

49,14% 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 543; 

  4) głosów ważnych oddano 524; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "NASZ CZŁOWIEK-PEWNA PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  BORUCKI Stanisław 

  b) z listy nr 21 KWW OSP WARTA 

  –  BOLUK Krzysztof Robert 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 662; 

  4) głosów ważnych oddano 650; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 29 KWW EWY ZARZYCKIEJ 

  –  ZARZYCKA Ewa 

  b) z listy nr 32 KWW JÓZEFA SŁOBODZIAN 

  –  SŁOBODZIAN Józef 

  c) z listy nr 33 KWW WYBIERZ LOJALNOŚĆ I HONOR 

  –  BRAM Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 361; 

  4) głosów ważnych oddano 353; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "NASZ CZŁOWIEK-PEWNA PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  JASIŃSKA Ewa 

  –  LISIEWICZ Zenon 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 393; 

  4) głosów ważnych oddano 378; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "NASZ CZŁOWIEK-PEWNA PRZYSZŁOŚĆ" 
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  –  MAKSYMCZYK Adam 

  –  TOKARCZUK Jan Zbigniew 

  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 589; 

  4) głosów ważnych oddano 563; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW RACIBOROWICE GÓRNE 

  –  WIS Aleksander 

  b) z listy nr 20 KWW "NASZ CZŁOWIEK-PEWNA PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  WARCHOŁ Michał Edward 

  c) z listy nr 21 KWW OSP WARTA 

  –  DZIEDZICZAK Roman Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 550; 

  4) głosów ważnych oddano 531; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "NASZ CZŁOWIEK-PEWNA PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  KAPECKI Jerzy 

  –  KULIG Ewa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 119; 

  4) głosów ważnych oddano 115; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "NASZ CZŁOWIEK-PEWNA PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  CZŁONKA Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 6. 

Wybory do Rady Miejskiej w Pieszycach 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7 743. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 987 osób, to jest 

51,49% 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 332; 

  4) głosów ważnych oddano 328; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KW STOWARZYSZENIE "BYĆ DLA PIESZYC" 

  –  ZAJĄCZKOWSKA Elżbieta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 236; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KW STOWARZYSZENIE "BYĆ DLA PIESZYC" 

  –  DRĄŻCZYK Regina Krystyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 205; 

  4) głosów ważnych oddano 203; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KW STOWARZYSZENIE "BYĆ DLA PIESZYC" 

  –  TUKALSKA Bronisława 

  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 505; 

  4) głosów ważnych oddano 505; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KW STOWARZYSZENIE "BYĆ DLA PIESZYC" 

  –  OŁOSZCZYŃSKA Elżbieta Joanna 

  b) z listy nr 35 KWW BEATY CZERNIEJEWSKIEJ 

  –  CZERNIEJEWSKA Beata Stanisława 

  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 311; 



– 17 – 

  

  4) głosów ważnych oddano 304; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KW STOWARZYSZENIE "BYĆ DLA PIESZYC" 

  –  WAGNEROWSKA Monika Justyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 306; 

  4) głosów ważnych oddano 297; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 31 KWW KANDYDATA WOJCIECHA BOŚKA 

  –  BOŚKA Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 219; 

  4) głosów ważnych oddano 219; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KW STOWARZYSZENIE "BYĆ DLA PIESZYC" 

  –  SADECKI 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 243; 

  4) głosów ważnych oddano 237; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KW STOWARZYSZENIE "BYĆ DLA PIESZYC" 

  –  FIKS Małgorzata Elżbieta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 475; 

  4) głosów ważnych oddano 473; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KW STOWARZYSZENIE "BYĆ DLA PIESZYC" 

  –  KORDIAK Urszula Kazimiera 

  b) z listy nr 32 KWW DNP 

  –  PRZEOREK Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 236; 

  4) głosów ważnych oddano 234; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KW STOWARZYSZENIE "BYĆ DLA PIESZYC" 

  –  KACZOR Danuta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 237; 

  4) głosów ważnych oddano 231; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 27 KWW ZDZISŁAWA OLEKSIAKA NASZE KAMIONKI 

  –  OLEKSIAK Zdzisław Józef 

  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 308; 

  4) głosów ważnych oddano 301; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KW STOWARZYSZENIE "BYĆ DLA PIESZYC" 

  –  BOCZKOWSKI Henryk Zygmunt 

  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 366; 

  4) głosów ważnych oddano 362; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW CZAS NA ZMIANY 

  –  SZCZYPKA Bernadetta Joanna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 7. 

Wybory do Rady Miejskiej w Piławie Górnej 

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 5 440. 

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

48,18% 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 913; 

  4) głosów ważnych oddano 875; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  KUŹMIŃSKA Anna 

  b) z listy nr 19 KW PARTNERSTWO NA RZECZ PIŁAWY 

  –  MAKOWSKA Anna 

  –  SZLAGA Melania Agnieszka 

  –  ZIMOCH Jan 

  c) z listy nr 21 KWW HENRYKA KOSA 

  –  MADEJSKI Dariusz Oktawian 

  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 883; 

  4) głosów ważnych oddano 845; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  BUREK-UCHMAN Aneta Luiza 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  BAGIŃSKI Stefan 

  c) z listy nr 19 KW PARTNERSTWO NA RZECZ PIŁAWY 

  –  CZYŻYK Dorota Krystyna 

  –  PRZEPIÓRKA Halina 

  d) z listy nr 20 KWW FORUM 2010 

  –  ZIELONKA Krystyna 

  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 825; 

  4) głosów ważnych oddano 783; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  PELCZAR Zuzanna Grażyna 

  –  CHRZANOWSKI Tadeusz Jan 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
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  –  BIELAWSKI Krzysztof Jerzy 

  c) z listy nr 20 KWW FORUM 2010 

  –  ŚWIETLIK Barbara 

  d) z listy nr 21 KWW HENRYKA KOSA 

  –  PELCZAR Stanisław Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 8. 

Wybory do Rady Gminy Dzierżoniów 

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 7 650. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 717 osób, to jest 

48,59% 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 502; 

  4) głosów ważnych oddano 490; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW MARKA CHMIELEWSKIEGO 

  –  MULKA-GONERA Edyta 

  –  POWĄZKA Grzegorz Franciszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 850; 

  4) głosów ważnych oddano 834; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW MARKA CHMIELEWSKIEGO 

  –  PIĘT Grażyna Bogusława 

  –  ŚWITALSKI Józef 

  b) z listy nr 22 KWW GMINA RAZEM 

  –  TOKARSKA Elżbieta 

  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 425; 
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  4) głosów ważnych oddano 419; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW MARKA CHMIELEWSKIEGO 

  –  ANKLEWICZ Agnieszka Weronika 

  b) z listy nr 24 KWW GW 

  –  NOWAK Marian 

  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 422; 

  4) głosów ważnych oddano 418; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW MARKA CHMIELEWSKIEGO 

  –  MIKOŚ Tadeusz Józef 

  –  ZIERNIK Grażyna 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 563; 

  4) głosów ważnych oddano 547; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW MARKA CHMIELEWSKIEGO 

  –  MAK Adam Jan 

  –  PINDERA Jolanta 

  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 754; 

  4) głosów ważnych oddano 742; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  ŻUCHOWSKA-TOBOŁA Ewa Wanda 

  –  KWIATKOWSKA Anna 

  b) z listy nr 20 KWW MARKA CHMIELEWSKIEGO 

  –  SZOZDA 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 201; 

  4) głosów ważnych oddano 198; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  ŚLIWA Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 9. 

Wybory do Rady Gminy Łagiewniki 

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 6 143. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 316 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 418; 

  4) głosów ważnych oddano 411; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  BOCZKOWSKI Paweł Marian 

  b) z listy nr 19 KWW JANUSZA SZPOTA 

  –  SZCZERBIEŃ Katarzyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 201; 

  4) głosów ważnych oddano 196; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW JANUSZA SZPOTA 

  –  PAWŁOWSKI Piotr 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 393; 

  4) głosów ważnych oddano 378; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW WENANCJUSZA KOWALSKIEGO 
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  –  FALTYN Józef Jan 

  b) z listy nr 24 KWW GRZEGORZA CICHOŃ 

  –  NAJDEK 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 214; 

  4) głosów ważnych oddano 214; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW GRZEGORZA CICHOŃ 

  –  POLEWCZYK 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 262; 

  4) głosów ważnych oddano 260; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW WENANCJUSZA KOWALSKIEGO 

  –  BANDA Franciszek 

  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 362; 

  4) głosów ważnych oddano 348; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW WENANCJUSZA KOWALSKIEGO 

  –  KUCA Danuta 

  –  MILEWSKI Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 175; 

  4) głosów ważnych oddano 172; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW WENANCJUSZA KOWALSKIEGO 

  –  TRZECIAK Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 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 1 291; 

  4) głosów ważnych oddano 1 251; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW JANUSZA SZPOTA 

  –  KWIATKOWSKI Mariusz Edward 

  –  ŁASKARZEWSKA Maria 

  –  MADEJ Elżbieta Maria 

  –  PĘCHERSKI Eugeniusz Józef 

  –  SZOT Leokadia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 10. 

Wybory do Rady Miejskiej w Niemczy 

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 4 859. 

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

46,33% 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 434; 

  4) głosów ważnych oddano 421; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  PROCKÓW Emilia Jadwiga 

  b) z listy nr 19 KWW SAMORZĄDOWCY RAFAŁA DUTKIEWICZA 

  –  SZKWAREK Małgorzata Olga 

  c) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE DLA NIEMCZY 

  –  WRZESIŃSKI Miłosz Marek 

  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 756; 

  4) głosów ważnych oddano 741; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  SZYMAŃSKA-ŚLEDŹ Monika Magdalena 

  b) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE 2010 
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  –  OSIPOWICZ Andrzej Piotr 

  –  DULEBA Elżbieta 

  –  PROKOP Jan 

  c) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE DLA NIEMCZY 

  –  PELC Stanisław Tadeusz 

  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 504; 

  4) głosów ważnych oddano 492; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  KOWALIK Adam Zygmunt 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  ABRAHAMIK Ryszard 

  c) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE 2010 

  –  DZIADKOWIEC 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 232; 

  4) głosów ważnych oddano 229; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE 2010 

  –  SZACHNIEWICZ Stanisław 

  –  SZCZURKOWSKA Iwona Elżbieta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 325; 

  4) głosów ważnych oddano 316; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE 2010 

  –  BEGIERSKI Lech Stanisław 

  –  WOLNIAK Łukasz Dominik 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 11. 

Wybory do Rady Gminy w Głogowie 

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 4 801. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 898 osób, to jest 

60,36% 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 506; 

  4) głosów ważnych oddano 491; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW ANDRZEJA KRZEMIENIA "NASZA GMINA" 

  –  FURMANEK Danuta 

  b) z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY GŁOGÓW 

  –  ŁADZIAK Ewa Barbara 

  –  GRUCHAŁA Marek Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 143; 

  4) głosów ważnych oddano 143; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW ANDRZEJA KRZEMIENIA "NASZA GMINA" 

  –  DEMESZUK Renata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 258; 

  4) głosów ważnych oddano 256; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA NASZA WIOSKA 

  –  GOSTYŃSKI Lech Janusz 

  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 383; 

  4) głosów ważnych oddano 376; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW ANDRZEJA KRZEMIENIA "NASZA GMINA" 

  –  GRUCHAŁA Zbigniew Rafał 

  b) z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY GŁOGÓW 

  –  MADEJ Leszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 328; 

  4) głosów ważnych oddano 319; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW ANDRZEJA KRZEMIENIA "NASZA GMINA" 

  –  GIERTUGA Mieczysław 

  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 777; 

  4) głosów ważnych oddano 738; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW ANDRZEJA KRZEMIENIA "NASZA GMINA" 

  –  CZYCZYK Ireneusz Bolesław 

  b) z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY GŁOGÓW 

  –  SZEFFER Marcin 

  –  SZWIERGIEL Krystyna 

  –  JANKOWSKI Ryszard 

  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 503; 

  4) głosów ważnych oddano 495; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW ANDRZEJA KRZEMIENIA "NASZA GMINA" 

  –  GRZEGOREK Krystyna 

  –  JASIK Grzegorz Adam 

  b) z listy nr 24 KWW WILKOWIANIE 

  –  URBAŃSKI Sebastian Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 12. 

Wybory do Rady Gminy Jerzmanowa 

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 3 019. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 044 osób, to jest 

67,70% 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 587; 

  4) głosów ważnych oddano 567; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY JERZMANOWA 

  –  WOŁCZYŃSKI Waldemar 

  b) z listy nr 21 KWW "NASZA GMINA" 

  –  KUREK Sławomir Daniel 

  –  MAKARA Aleksander Wojciech 

  –  PERCZYŃSKI Tadeusz Michał 

  –  WOŹNIAK 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 132; 

  4) głosów ważnych oddano 132; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW SMARDZÓW 2010 

  –  BUCZYŃSKI Jacek Piotr 

  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 591; 

  4) głosów ważnych oddano 580; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE 2010 AS 
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  –  SIERKIEWICZ Mariola 

  –  NYK Stefan Adam 

  –  PAWŁOWSKI Tomasz 

  –  ZACHMYC Zenobiusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 240; 

  4) głosów ważnych oddano 238; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW KUROWICE-MODŁA 

  –  WIELICZKO Daniel 

  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 147; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW LESŁAWA GOLBY 

  –  PIERZAK Ewelina 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 109; 

  4) głosów ważnych oddano 109; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW LESŁAWA GOLBY 

  –  JAWOREK Paweł Edward 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 127; 

  4) głosów ważnych oddano 124; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE 2010 AS 

  –  MAKOWIECKI Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 108; 

  4) głosów ważnych oddano 107; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE 2010 AS 

  –  PIOTROWSKA Władysława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 13. 

Wybory do Rady Gminy Kotla 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 330. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 879 osób, to jest 

56,43% 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 704; 

  4) głosów ważnych oddano 689; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW TU JEST NASZ DOM 

  –  SZERMER Jarosław Stanisław 

  –  DANIELEWICZ Krystyna Maria 

  b) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY KOTLA 

  –  STACHÓW Zdzisław Piotr 

  –  SOBOLEWSKA Lilla Gabriela 

  –  GNIEWOSZ Grzegorz Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 

  4) głosów ważnych oddano 158; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY KOTLA 

  –  HORBATOWSKA Blanka Natalia 

  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 153; 

  4) głosów ważnych oddano 149; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY KOTLA 

  –  PRZYBYLSKA Halina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 91; 

  4) głosów ważnych oddano 90; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY KOTLA 

  –  KRUPA 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 205; 

  4) głosów ważnych oddano 204; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  CHODOROWSKI Wiesław Janusz 

  b) z listy nr 18 KWW TU JEST NASZ DOM 

  –  STACHURSKA Marianna Genowefa 

  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 57; 

  4) głosów ważnych oddano 57; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY KOTLA 

  –  GNIEWOSZ Adam 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 125; 

  4) głosów ważnych oddano 122; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  LEŚNIEWSKA Krystyna Stanisława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 

  4) głosów ważnych oddano 137; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY KOTLA 

  –  JAGIELSKI Łukasz 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 88; 

  4) głosów ważnych oddano 88; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY KOTLA 

  –  SZYMKOWIAK Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 

  4) głosów ważnych oddano 146; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY KOTLA 

  –  RATAJEK Aleksander 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 14. 

Wybory do Rady Gminy Pęcław 

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 1 820. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 146 osób, to jest 

62,97% 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 190; 

  4) głosów ważnych oddano 187; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW ARTURA JURKOWSKIEGO 

  –  KLOCEK Jerzy Henryk 

  –  CISOWSKI Ireneusz 

  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 100; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW ARTURA JURKOWSKIEGO 

  –  DOBRAKOWSKI Grzegorz 

  b) z listy nr 19 KWW JANA ZUBOWSKIEGO 

  –  GROMBIK Piotr 

  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 332; 

  4) głosów ważnych oddano 322; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW ARTURA JURKOWSKIEGO 

  –  WOJCIECHOWSKI Aleksander Adam 

  –  SICZEK Jacek Józef 

  –  KARDAŚ Maria Józefa 

  b) z listy nr 19 KWW JANA ZUBOWSKIEGO 

  –  JEMIOŁA Krystyna Halina 

  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 58; 

  4) głosów ważnych oddano 58; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW ARTURA JURKOWSKIEGO 

  –  KWIECIŃSKA Paulina 

  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 135; 

  4) głosów ważnych oddano 133; 

  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 18 KWW ARTURA JURKOWSKIEGO 

  –  MUCHA Jerzy Czesław 

  b) z listy nr 19 KWW JANA ZUBOWSKIEGO 

  –  MACHAJ Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 119; 

  4) głosów ważnych oddano 113; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW ARTURA JURKOWSKIEGO 

  –  BOREK Alojzy Stanisław 

  b) z listy nr 19 KWW JANA ZUBOWSKIEGO 

  –  PIEKARSKI Adam Stefan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 87; 

  4) głosów ważnych oddano 87; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW ARTURA JURKOWSKIEGO 

  –  ADAMOWICZ Czesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 119; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW ARTURA JURKOWSKIEGO 

  –  KAZIMIEROWICZ Marcin Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 15. 

Wybory do Rady Gminy Żukowice 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 434. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 561 osób, to jest 

64,13% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 2, nr 11, w 
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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 231; 

  4) głosów ważnych oddano 229; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW MIESZKAŃCY DLA ŻUKOWIC 

  –  PENC Ryszard Stanisław 

  –  NAGI Krzysztof 

  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 19 KWW KRZYSZTOFA WOŁOSZYNA 

  –  GUZEK Roman Tadeusz 

  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 124; 

  4) głosów ważnych oddano 117; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW KRZYSZTOFA WOŁOSZYNA 

  –  WALOWSKI Waldemar Józef 

  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 179; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW MIESZKAŃCY DLA ŻUKOWIC 

  –  ARANOWSKA Agata 

  b) z listy nr 19 KWW KRZYSZTOFA WOŁOSZYNA 

  –  SZMIDT Jarosław Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 206; 

  4) głosów ważnych oddano 205; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  BIERNIK Katarzyna Beata 

  b) z listy nr 18 KWW MIESZKAŃCY DLA ŻUKOWIC 

  –  RĄPAŁA 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 133; 

  4) głosów ważnych oddano 133; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW MIESZKAŃCY DLA ŻUKOWIC 

  –  JARZĄBEK Dorota 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 84; 

  4) głosów ważnych oddano 82; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW MIESZKAŃCY DLA ŻUKOWIC 

  –  SAMUL Jolanta 

  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 164; 

  4) głosów ważnych oddano 164; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW MIESZKAŃCY DLA ŻUKOWIC 

  –  TARKOWSKA Zofia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 196; 

  4) głosów ważnych oddano 190; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW MIESZKAŃCY DLA ŻUKOWIC 

  –  KOZŁOWSKI Jacek Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 242; 

  4) głosów ważnych oddano 240; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW MIESZKAŃCY DLA ŻUKOWIC 

  –  GRÓDECKA Jadwiga Teresa 

  b) z listy nr 19 KWW KRZYSZTOFA WOŁOSZYNA 

  –  SIEWIERA Irena Joanna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW KRZYSZTOFA WOŁOSZYNA 

  –  STACHAK Beata Agnieszka 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 16. 

Wybory do Rady Gminy Jemielno 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 515. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 383 osób, to jest 

54,99% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 

  4) głosów ważnych oddano 159; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA 2010 

  –  RUSIN Justyna Anita 

  b) z listy nr 23 KWW CZESŁAWA POŁCZYKA 

  –  PRĄDZYŃSKA Zdzisława Grażyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 140; 

  4) głosów ważnych oddano 136; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA 2010 

  –  GROCHOWINA Krystyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 94; 

  4) głosów ważnych oddano 92; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW CZESŁAWA POŁCZYKA 

  –  GIECEWICZ Irena Marianna 

  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 78; 

  4) głosów ważnych oddano 78; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW CZESŁAWA POŁCZYKA 

  –  NIECHWIADOWICZ Witosław Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 94; 

  4) głosów ważnych oddano 93; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA 2010 

  –  KMIOTEK Małgorzata 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 61; 

  4) głosów ważnych oddano 59; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW PRZYSZŁOŚĆ-SOLIDNOŚĆ-LUDZIE 

  –  WAPIŃSKI Józef 

  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 211; 

  4) głosów ważnych oddano 202; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA 2010 

  –  MATUSZÓW Andrzej Franciszek 

  –  PUKAŁA Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 77; 

  4) głosów ważnych oddano 74; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 25 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2010 

  –  OPAT Bogdan Eugeniusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 101; 

  4) głosów ważnych oddano 99; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 26 KWW O ROZWÓJ I ŚRODOWISKO 

  –  ZIÓŁKIEWICZ Romuald Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 173; 

  4) głosów ważnych oddano 169; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA 2010 

  –  LEŚNIEWSKA-ŻAKOWSKA Katarzyna 

  b) z listy nr 23 KWW CZESŁAWA POŁCZYKA 

  –  ŁAGODA Stanisław 

  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 190; 

  4) głosów ważnych oddano 188; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA 2010 
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  –  BARANOWSKA Zdzisława 

  –  OLEJNIK Jacek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 17. 

Wybory do Rady Gminy Niechlów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 007. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 231 osób, to jest 

55,68% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 156; 

  4) głosów ważnych oddano 149; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW PRZYSZŁOŚĆ-SOLIDNOŚĆ-LUDZIE 

  –  URBAN Gerard 

  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 275; 

  4) głosów ważnych oddano 265; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW PRZYSZŁOŚĆ-SOLIDNOŚĆ-LUDZIE 

  –  IWANOWICZ Mieczysław Józef 

  –  SARNECKI Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 174; 

  4) głosów ważnych oddano 169; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW MARKA ZAGROBELNEGO 

  –  BIEŃ Adam 

  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 135; 

  4) głosów ważnych oddano 134; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW PRZYSZŁOŚĆ-SOLIDNOŚĆ-LUDZIE 

  –  PIETROWIAK Ewa Barbara 

  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 539; 

  4) głosów ważnych oddano 528; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW PRZYSZŁOŚĆ-SOLIDNOŚĆ-LUDZIE 

  –  CZAK Józef Wiesław 

  b) z listy nr 24 KWW DO PRZODU 

  –  WITCZAK Krzysztof 

  c) z listy nr 25 KWW CZAS NA ZMIANY 

  –  ŚWIERSZCZ Wiesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138; 

  4) głosów ważnych oddano 135; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW PRZYSZŁOŚĆ-SOLIDNOŚĆ-LUDZIE 

  –  LAKSANDER Ryszard 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 122; 

  4) głosów ważnych oddano 120; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW MARKA ZAGROBELNEGO 

  –  BŁACHOWICZ Edmund Bernard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 119; 

  4) głosów ważnych oddano 118; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW PRZYSZŁOŚĆ-SOLIDNOŚĆ-LUDZIE 

  –  MIELCAREK Damian Franciszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 136; 

  4) głosów ważnych oddano 132; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW PRZYSZŁOŚĆ-SOLIDNOŚĆ-LUDZIE 

  –  SERAFIN Józef Zdzisław 

  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 295; 

  4) głosów ważnych oddano 289; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW MARKA ZAGROBELNEGO 

  –  SIKORSKI Bogusław 

  –  TYCKI Zenon 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142; 

  4) głosów ważnych oddano 132; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW PRZYSZŁOŚĆ-SOLIDNOŚĆ-LUDZIE 

  –  HARĘZGA Joanna Renata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 18. 

Wybory do Rady Miejskiej Wąsosza 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 968. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 284 osób, to jest 

55,03% 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 168; 

  4) głosów ważnych oddano 167; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW FORUM 2010 WĄSOSZ 

  –  BANASIEWICZ Zdzisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 137; 

  4) głosów ważnych oddano 137; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 25 KWW ZBAKOWIANIE 

  –  CHOROSTKOWSKI 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 199; 

  4) głosów ważnych oddano 189; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW FORUM 2010 WĄSOSZ 

  –  GAJKOWSKI Zygmunt 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 475; 

  4) głosów ważnych oddano 434; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  OCZEK Jacek 

  b) z listy nr 23 KWW FORUM 2010 WĄSOSZ 

  –  AJCHENLAUB Agnieszka 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 490; 
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  4) głosów ważnych oddano 466; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  POSPIECH Wiesław Jerzy 

  b) z listy nr 23 KWW FORUM 2010 WĄSOSZ 

  –  KOBYLAK Jerzy Zdzisław 

  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 438; 

  4) głosów ważnych oddano 414; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  DĄBEK Ewa Małgorzata 

  b) z listy nr 23 KWW FORUM 2010 WĄSOSZ 

  –  RZEPKA Mariusz Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 216; 

  4) głosów ważnych oddano 211; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW FORUM 2010 WĄSOSZ 

  –  KONDRACKA Ewa 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 252; 

  4) głosów ważnych oddano 245; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW NIEZALEŻNI 

  –  KUTZMANN Maciej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 230; 

  4) głosów ważnych oddano 222; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW FORUM 2010 WĄSOSZ 
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  –  SKIBNIEWSKI Jarosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 186; 

  4) głosów ważnych oddano 171; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW FORUM 2010 WĄSOSZ 

  –  NICPOŃ Zdzisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 221; 

  4) głosów ważnych oddano 217; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW FORUM 2010 WĄSOSZ 

  –  ŁUCZYŃSKA Jadwiga Zofia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 272; 

  4) głosów ważnych oddano 269; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW FORUM 2010 WĄSOSZ 

  –  LORENC Bogusława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 19. 

Wybory do Rady Miejskiej w Bolkowie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8 989. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 710 osób, to jest 

52,40% 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 820; 

  4) głosów ważnych oddano 802; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW IS OPOKA 

  –  KRAMARCZUK Elżbieta 

  –  MAJTCZAK Jolanta Urszula 

  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 728; 

  4) głosów ważnych oddano 713; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW IS OPOKA 

  –  KAŁUŻNA Bogusława 

  –  JANAS Marek Jarosław 

  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 702; 

  4) głosów ważnych oddano 666; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW IS OPOKA 

  –  TOMASZEK Wiesław 

  –  SOKOŁOWSKI 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 418; 

  4) głosów ważnych oddano 392; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW RAZEM - PS 

  –  KWIATKOWSKI Marek Kamil 

  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 236; 

  4) głosów ważnych oddano 231; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW IS OPOKA 
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  –  PAJOR Dorota Agnieszka 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 279; 

  4) głosów ważnych oddano 273; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW IS OPOKA 

  –  MAGIEROWSKA Beata Katarzyna 

  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 342; 

  4) głosów ważnych oddano 331; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW RAZEM - PS 

  –  GAJEWSKA-SZPONAR Wiesława Helena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 369; 

  4) głosów ważnych oddano 364; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW RAZEM - PS 

  –  BRODA Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 343; 

  4) głosów ważnych oddano 332; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW IS OPOKA 

  –  BARTKÓW Eugeniusz Zygmunt 

  –  MAŁECKI Kazimierz Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 239; 

  4) głosów ważnych oddano 238; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW RAZEM - PS 

  –  SZYMAŃSKI Paweł Marcin 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 234; 

  4) głosów ważnych oddano 230; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW IS OPOKA 

  –  PUSTUŁA Mirosław Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 20. 

Wybory do Rady Gminy Męcinka 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 092. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 661 osób, to jest 

53,72% uprawnionych do głosowania. 

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

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 149; 

  4) głosów ważnych oddano 148; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW IS OPOKA 

  –  TOMASZEWSKI Jan 

  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 357; 

  4) głosów ważnych oddano 348; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KW OSP MĘCINKA 
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  –  GREGULSKI Wiesław Jan 

  –  PRĘDKIEWICZ Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 215; 

  4) głosów ważnych oddano 213; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "SICHÓW I SICHÓWEK - RAZEM" 

  –  BRZOZOWSKI Mirosław Kazimierz 

  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 19 KW OSP MĘCINKA 

  –  RUDZIEC Franciszek 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KW OSP MĘCINKA 

  –  HOŁYŃSKI Janusz Adam 

  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 102; 

  4) głosów ważnych oddano 101; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KW OSP MĘCINKA 

  –  MIKOŁAJCZYK Mariola Dorota 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 130; 

  4) głosów ważnych oddano 129; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  LICHOŃ Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 



– 50 – 

  

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 252; 

  4) głosów ważnych oddano 247; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KW OSP MĘCINKA 

  –  MICEK Władysław Adam 

  b) z listy nr 20 KWW IS OPOKA 

  –  DUBIŃSKA Jolanta Dorota 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 121; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PISULSKI Grzegorz Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KW OSP MĘCINKA 

  –  KARABAN Krzysztof 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 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 331; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KW OSP MĘCINKA 

  –  ANKUS Andrzej Stanisław 

  –  STAWOWCZYK Małgorzata 

  b) z listy nr 20 KWW IS OPOKA 

  –  ŚMIŁOWSKA Agnieszka Dorota 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 21. 

Wybory do Rady Gminy Mściwojów 

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 3 324. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 250 osób, to jest 

67,69% 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 504; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ" 

  –  DZIURA Krzysztof 

  –  MICHALAK Henryk Stanisław 

  b) z listy nr 21 KWW "RAZEM DLA GMINY MŚCIWOJÓW" 

  –  KOCH 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 219; 

  4) głosów ważnych oddano 217; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ" 

  –  KOZIOŁ Rafał Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 113; 

  4) głosów ważnych oddano 113; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ" 

  –  CHOMIAK Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 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 690; 

  4) głosów ważnych oddano 681; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW PIOTRA OLCHÓWKI 

  –  ADAMUS Henryk Eugeniusz 

  –  DRABOWICZ Małgorzata Maria 

  –  OPORA Krzysztof Adam 

  b) z listy nr 20 KWW "GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ" 

  –  MĘCZYŃSKA Gabriela 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 107; 

  4) głosów ważnych oddano 107; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ" 

  –  PUCIATO 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 284; 

  4) głosów ważnych oddano 282; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ" 

  –  TŁUSTY Waldemar 

  b) z listy nr 21 KWW "RAZEM DLA GMINY MŚCIWOJÓW" 

  –  KULETA Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 214; 

  4) głosów ważnych oddano 211; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ" 

  –  RAJNERT Dorota Maria 

  b) z listy nr 21 KWW "RAZEM DLA GMINY MŚCIWOJÓW" 

  –  GOŁĘBIOWSKA Wanda Józefa 

  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 102; 

  4) głosów ważnych oddano 102; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW "RAZEM DLA GMINY MŚCIWOJÓW" 

  –  ŁUNIEWSKI Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 22. 

Wybory do Rady Gminy Paszowice 

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 3 187. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 633 osób, to jest 

51,24% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 268; 

  4) głosów ważnych oddano 265; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ROMANOWSKA Jolanta 

  –  SOWA Marek Edmund 

  b) z listy nr 19 KWW "SAMORZĄDNI PASZOWICE" 

  –  OLSZEWSKI Marek 

  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 327; 

  4) głosów ważnych oddano 325; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CHRUŚCIEL Bronisław 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  OSZCZĘDA Sebastian Paweł 

  c) z listy nr 19 KWW "SAMORZĄDNI PASZOWICE" 

  –  SZATARSKI Łukasz Wiesław 

  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 106; 

  4) głosów ważnych oddano 105; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PAJFER Adam 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 65; 

  4) głosów ważnych oddano 65; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  DRZAŁ Andrzej Jan 

  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 632; 

  4) głosów ważnych oddano 622; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PATYNEK Zbigniew Bolesław 

  –  DYGAS Małgorzata Agata 

  –  KOWALCZYK Ewa 

  –  ROJAK Szczepan Eugeniusz 

  –  LELAS Ryszard Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 235; 

  4) głosów ważnych oddano 230; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ZDEBIAK Zbigniew Jerzy 

  –  MAGOŃ Dorota 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 23. 

Wybory do Rady Gminy Wądroże Wielkie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 080. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 470 osób, to jest 

47,73% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 7, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 241; 

  4) głosów ważnych oddano 238; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  TRZYNA Marzena Edyta 

  b) z listy nr 20 KWW - WSPÓLNA SPRAWA 

  –  OSAK Zdzisław 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 93; 

  4) głosów ważnych oddano 93; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW "W JEDNOŚCI SIŁA" 

  –  KASPROWICZ Zdzisław Bogumił 

  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 75; 

  4) głosów ważnych oddano 74; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GARBERA Michał 

  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 105; 

  4) głosów ważnych oddano 104; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SKWARK Karol 

  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 103; 

  4) głosów ważnych oddano 98; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW "W JEDNOŚCI SIŁA" 

  –  MISZCZYK Krzysztof Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 81; 

  4) głosów ważnych oddano 78; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW - WSPÓLNA SPRAWA 

  –  DRĄG Paweł Tycjan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW "W JEDNOŚCI SIŁA" 

  –  MAZUR Andrzej Krzysztof 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 265; 

  4) głosów ważnych oddano 256; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  JEDLECKA Elżbieta Barbara 

  –  ŻOŁNIERCZYK Dariusz Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 108; 

  4) głosów ważnych oddano 103; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW "W JEDNOŚCI SIŁA" 

  –  ADAMIEC Leszek 

  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 251; 

  4) głosów ważnych oddano 244; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WYRZYKOWSKA Helena Maria 

  –  SKURATKO Zofia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 74; 

  4) głosów ważnych oddano 73; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW - WSPÓLNA SPRAWA 

  –  LABRYGA Krzysztof Bogdan 

  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 74; 

  4) głosów ważnych oddano 73; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GARBERA Marcin Jacek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 24. 

Wybory do Rady Miejskiej w Karpaczu 

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 4 226. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 258 osób, to jest 

53,43% 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 420; 

  4) głosów ważnych oddano 408; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW KARPACZ WSPÓLNA SPRAWA 

  –  CZUBAK Mirosław Piotr 

  –  TALAGA Andrzej Piotr 

  b) z listy nr 24 KWW KARPACZ MÓJ DOM 

  –  WRONA Sylwester 

  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 628; 

  4) głosów ważnych oddano 619; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW KARPACZ WSPÓLNYM DOBREM 

  –  PAJDZIK Mieczysław Stanisław 

  –  KUBIK Grzegorz Piotr 

  –  FRYTZ Tobiasz Michał 

  b) z listy nr 24 KWW KARPACZ MÓJ DOM 

  –  PLEŚNIARSKI Zbigniew 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 627; 

  4) głosów ważnych oddano 609; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW RAZEM DLA KARPACZA 

  –  CZERNIAK Wiesław Władysław 

  b) z listy nr 23 KWW KARPACZ WSPÓLNA SPRAWA 

  –  JANISZEWSKI Dariusz Krzysztof 

  –  JĘCEK Radosław Adrian 

  –  SEWERYN Irena Halina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 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 583; 

  4) głosów ważnych oddano 573; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW KARPACZ WSPÓLNA SPRAWA 

  –  KOWALSKI Michał Zbigniew 

  –  MOTYLSKI Janusz 

  b) z listy nr 24 KWW KARPACZ MÓJ DOM 

  –  DOBIECKI Arkadiusz 

  c) z listy nr 31 KWW EWA WALCZAK 

  –  WALCZAK Ewa Elżbieta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 25. 

Wybory do Rady Miejskiej w Kowarach 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9 588. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 470 osób, to jest 

46,62% 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 383; 

  4) głosów ważnych oddano 374; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  BIEROWSKI Adam 

  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 580; 

  4) głosów ważnych oddano 559; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  WRONA Artur Krzysztof 

  b) z listy nr 20 KWW MIROSŁAWA GÓRECKIEGO 

  –  PIĄTEK Zbigniew 

  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 268; 

  4) głosów ważnych oddano 247; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW MIROSŁAWA GÓRECKIEGO 

  –  SZCZEPAŃSKA Teresa Jadwiga 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 570; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 24 KWW WSPÓLNE KOWARY 

  –  ZIELIŃSKA Maria Katarzyna 

  b) z listy nr 28 KWW MŁODZI GWARANCJĄ ZMIAN 

  –  KAPAŁA 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 296; 

  4) głosów ważnych oddano 286; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  MAZURAK 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 265; 

  4) głosów ważnych oddano 256; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW BIS 

  –  MACHNICA Andrzej Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 273; 

  4) głosów ważnych oddano 264; 

  5) radną została wybrana: 
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  a) z listy nr 20 KWW MIROSŁAWA GÓRECKIEGO 

  –  PIETRASZEK Kamila Anna 

  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 1 253; 

  4) głosów ważnych oddano 1 203; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW MIROSŁAWA GÓRECKIEGO 

  –  PITUCH Paweł Karol 

  –  SCHMIDT Stanisław 

  –  KUBIAK Mariusz Ryszard 

  b) z listy nr 21 KWW BIS 

  –  KLEPACZ Anna Barbara 

  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 556; 

  4) głosów ważnych oddano 547; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW BIS 

  –  UJMA Zofia Helena 

  b) z listy nr 24 KWW WSPÓLNE KOWARY 

  –  SZYMCZYK Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 26. 

Wybory do Rady Miasta Piechowice 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 444. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 998 osób, to jest 

55,07% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 188; 

  4) głosów ważnych oddano 184; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW ZOFII GRABIAS-BARANOWSKIEJ 

  –  KAMIŃSKI Jacek Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 201; 

  4) głosów ważnych oddano 196; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW ZOFII GRABIAS-BARANOWSKIEJ 

  –  SZMEL Ewa Krystyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191; 

  4) głosów ważnych oddano 186; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW ZOFII GRABIAS-BARANOWSKIEJ 

  –  KOPROWSKA Anna Ewa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 229; 

  4) głosów ważnych oddano 221; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 27 KWW STANISŁAWA EJNIKA 

  –  SKOWRON Bogusław Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 189; 

  4) głosów ważnych oddano 187; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW ZOFII GRABIAS-BARANOWSKIEJ 

  –  POLAŃSKI 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 214; 
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  4) głosów ważnych oddano 205; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW ZOFII GRABIAS-BARANOWSKIEJ 

  –  RAMSKI Marcin Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155; 

  4) głosów ważnych oddano 148; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW ZOFII GRABIAS-BARANOWSKIEJ 

  –  RAMSKA Halina 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 218; 

  4) głosów ważnych oddano 210; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW WSPÓLNOTA JELENIOGÓRSKA 

  –  NIEMIEC Tomasz 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 211; 

  4) głosów ważnych oddano 205; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW WSPÓLNOTA JELENIOGÓRSKA 

  –  BOLEK 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 260; 

  4) głosów ważnych oddano 251; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW ZOFII GRABIAS-BARANOWSKIEJ 

  –  KLUK Dariusz Waldemar 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 239; 

  4) głosów ważnych oddano 237; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW ZOFII GRABIAS-BARANOWSKIEJ 

  –  POTKAŃSKI Daniel Maciej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 197; 

  4) głosów ważnych oddano 197; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KRASZEWSKI Włodzimierz Wiesław 

  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 154; 

  4) głosów ważnych oddano 152; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 24 KWW WSPÓLNOTA JELENIOGÓRSKA 

  –  CHROMIK Irena Helena 

  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 180; 

  4) głosów ważnych oddano 177; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 24 KWW WSPÓLNOTA JELENIOGÓRSKA 

  –  KRYSTKIEWICZ Anna Agnieszka 

  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 172; 

  4) głosów ważnych oddano 162; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 31 KWW NASZE MICHAŁOWICE 

  –  WIDAK Bogdan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 27. 

Wybory do Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie 

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 5 811. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 777 osób, to jest 

47,79% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 568; 

  4) głosów ważnych oddano 559; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW TERAZ SZKLARSKA 

  –  RZEMIENIEWSKA Irena 

  –  WIATER Przemysław Piotr 

  b) z listy nr 22 KWW GMINA PRZYJAZNA LUDZIOM 

  –  BIERNACKA Mariola 

  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 401; 

  4) głosów ważnych oddano 384; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  POPŁOŃSKI Paweł Krzysztof 

  b) z listy nr 21 KWW TERAZ SZKLARSKA 

  –  KUKULSKI Cyprian 

  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 561; 

  4) głosów ważnych oddano 536; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  DUK Adam Remigiusz 

  b) z listy nr 21 KWW TERAZ SZKLARSKA 
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  –  GINTER Bohdan Wojciech 

  –  LICHOCKI Janusz Henryk 

  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 537; 

  4) głosów ważnych oddano 522; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GŁODEK Ryszard 

  b) z listy nr 21 KWW TERAZ SZKLARSKA 

  –  KUBIELA Zbigniew Jerzy 

  –  KUPIS 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 710; 

  4) głosów ważnych oddano 681; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW TERAZ SZKLARSKA 

  –  KARPIEJ Mirosław Józef 

  –  ABRAMOWICZ Iwona Irena 

  –  HOCHÓŁ Mirosław Andrzej 

  –  OLAS Ryszard Sebastian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 28. 

Wybory do Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

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 3 535. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 891 osób, to jest 

53,49% 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 348; 

  4) głosów ważnych oddano 336; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZE KOMARNO 

  –  POLESZKO Michał 

  b) z listy nr 21 KWW JERZEGO GRYGORCEWICZA 

  –  DZIEDZIC Krzysztof 

  c) z listy nr 22 KW STOWARZYSZENIA "MIESZKAŃCY GMINIE" 

  –  DYDUCH Bożena Zofia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 255; 

  4) głosów ważnych oddano 252; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW JERZEGO GRYGORCEWICZA 

  –  CZAJA Radosław Paweł 

  –  LIEBERSBACH Wojciech 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 268; 

  4) głosów ważnych oddano 255; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW KAMILA KOWALSKIEGO 

  –  KOWALSKI Kamil Daniel 

  –  PODKAŃSKI Dariusz 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 469; 

  4) głosów ważnych oddano 459; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW JERZEGO GRYGORCEWICZA 

  –  ŁASKI Romuald 

  –  GOŁĘBSKI Jacek Józef 

  b) z listy nr 23 KWW KAMILA KOWALSKIEGO 

  –  USS Andrzej 

  –  KUSZ Marek 

  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 551; 

  4) głosów ważnych oddano 543; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW JERZEGO GRYGORCEWICZA 

  –  KAMIŃSKI Bogdan 

  –  GÓRNICKI Dariusz Tadeusz 

  b) z listy nr 23 KWW KAMILA KOWALSKIEGO 

  –  PAWŁOWICZ Paweł Dariusz 

  c) z listy nr 26 KWW SAMORZĄDNOŚĆ 2010 

  –  MŁODZIŃSKI Szymon 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 29. 

Wybory do Rady Gminy Jeżów Sudecki 

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 5 359. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 584 osób, to jest 

48,22% 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 1 052; 

  4) głosów ważnych oddano 1 021; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  KARMELITA Teresa Stanisława 

  b) z listy nr 22 KWW SAMORZĄDNOŚĆ 

  –  WOLAK Agata 

  –  KACPERSKI Andrzej 

  c) z listy nr 27 KWW ANDRZEJA KOZY 

  –  KOZA Andrzej Kazimierz 

  d) z listy nr 29 KWW KRZYSZTOFA GAWRONA 

  –  GAWRON Krzysztof Józef 

  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 505; 

  4) głosów ważnych oddano 496; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  SZCZUROWSKI Tomasz Dariusz 

  b) z listy nr 22 KWW SAMORZĄDNOŚĆ 

  –  LEWASZKIEWICZ Kazimierz 

  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 516; 

  4) głosów ważnych oddano 509; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW SAMORZĄDNOŚĆ 

  –  SMOLAREK Artur Ryszard 

  –  TYKA Krystyna 

  –  ŚLIMAKOWSKI Ryszard 

  –  NOWOGRODZKA Renata 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 262; 

  4) głosów ważnych oddano 261; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW SAMORZĄDNOŚĆ 

  –  LESIK Wacław 

  b) z listy nr 23 KWW PROMYK 

  –  PAŁKA Tomasz 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 121; 

  4) głosów ważnych oddano 121; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW SAMORZĄDNOŚĆ 

  –  TROJAN Halina Wanda 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 128; 

  4) głosów ważnych oddano 127; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 22 KWW SAMORZĄDNOŚĆ 

  –  JUREK Zbigniew Maciej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 30. 

Wybory do Rady Gminy Mysłakowice 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8 224. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 750 osób, to jest 

45,60% 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 837; 

  4) głosów ważnych oddano 783; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNA GMINA MYSŁAKOWICE 

  –  NIZIOŁEK Józef 

  –  PŁACHTA Janusz 

  b) z listy nr 31 KWW HELENY NAWROT 

  –  NAWROT Helena 

  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 832; 

  4) głosów ważnych oddano 817; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNA GMINA MYSŁAKOWICE 

  –  SZORKIN Maria 

  b) z listy nr 25 KWW KARKONOSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  –  SKÓRZECKA Dorota Helena 

  c) z listy nr 34 KWW ŁUKASZA ZIARKOWSKIEGO 

  –  ZIARKOWSKI Łukasz 

  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 703; 



– 71 – 

  

  4) głosów ważnych oddano 690; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNA GMINA MYSŁAKOWICE 

  –  CIEŚLIK Jerzy 

  b) z listy nr 22 KWW CZAS NA ZMIANY W GMINIE MYSŁAKOWICE 

  –  MALEC Monika Angelika 

  c) z listy nr 24 KWW "CZAS NA ZMIANY" 

  –  MISZTAK Gabriela Beata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 281; 

  4) głosów ważnych oddano 277; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 28 KWW - SOŁTYSOWA 

  –  KAFEL Barbara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 237; 

  4) głosów ważnych oddano 234; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 35 KWW HALINA ANDRZEJEWSKA - NASZ BUKOWIEC 

  –  ANDRZEJEWSKA Halina 

  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 260; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW WSPÓLNOTA JELENIOGÓRSKA 

  –  JAROSZ Alicja 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 133; 

  4) głosów ważnych oddano 132; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 37 KWW TERESY RUPNIEWSKIEJ GRUSZKÓW 
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  –  RUPNIEWSKA Teresa Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 201; 

  4) głosów ważnych oddano 198; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW "CZAS NA ZMIANY" 

  –  JONIO Artur 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 261; 

  4) głosów ważnych oddano 259; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 33 KWW JANINY RADOMSKIEJ 

  –  RADOMSKA Janina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 31. 

Wybory do Rady Gminy Podgórzyn 

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 6 604. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 804 osób, to jest 

42,46% 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 733; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW PODGÓRZYN 2010 

  –  SZEWCZYK Danuta 

  b) z listy nr 23 KW STOWARZYSZENIE PODGÓRZE KARKONOSKIE 

  –  OGŁAZA Jan Adam 

  c) z listy nr 24 KWW PODGÓRZYN NIEZALEŻNI 
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  –  SIDOROWSKI Jacek Tomasz 

  d) z listy nr 27 KWW CZAS NA PRAWDĘ 

  –  PLICHTA Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 193; 

  4) głosów ważnych oddano 187; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  JADCZAK Irena 

  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 561; 

  4) głosów ważnych oddano 544; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  KUŚMIERZ Stanisław Marek 

  b) z listy nr 20 KWW ANNY LATTO 

  –  KRZYŻYŃSKA Aleksandra Maria 

  –  KUZIOMKO Jan Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 249; 

  4) głosów ważnych oddano 244; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KW STOWARZYSZENIE PODGÓRZE KARKONOSKIE 

  –  MOTYLSKI Arkadiusz 

  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 686; 

  4) głosów ważnych oddano 666; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  WOŹNICA Andrzej Tadeusz 

  b) z listy nr 20 KWW ANNY LATTO 
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  –  DYMEK Piotr Szymon 

  –  KLEPKA Halina Ewa 

  c) z listy nr 22 KWW RUCH MŁODYCH 

  –  JESIONOWSKI Czesław 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 367; 

  4) głosów ważnych oddano 358; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW ANNY LATTO 

  –  MOGILSKI Michał 

  b) z listy nr 28 KWW JAROSŁAW MAZUR 

  –  MAZUR Jarosław Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 32. 

Wybory do Rady Gminy Stara Kamienica 

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 3 877. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 715 osób, to jest 

44,24% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 3, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 110; 

  4) głosów ważnych oddano 109; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 25 KWW CHROMIEC - ANTONIÓW 

  –  ANDRZEJEWSKA Katarzyna Marta 

  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 170; 

  4) głosów ważnych oddano 166; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW RAZEM W 2014 ROK 

  –  LIPIŃSKI Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW RAZEM W 2014 ROK 

  –  WCZEŚNIAK Waldemar 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 175; 

  4) głosów ważnych oddano 166; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW DLA BARCINKA 

  –  ZADWÓRNY Tadeusz 

  –  ŻĄDŁOWSKA Anna Renata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 108; 

  4) głosów ważnych oddano 105; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW RAZEM W 2014 ROK 

  –  SALAWA-SZNUL Teresa 

  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 501; 

  4) głosów ważnych oddano 486; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW RAZEM W 2014 ROK 

  –  STEFANOWICZ Grażyna Zofia 

  –  JABŁOŃSKI Michał 

  b) z listy nr 22 KWW "NIEZALEŻNI" W STAREJ KAMIENICY 

  –  CZERWIŃSKI Władysław Wiesław 

  c) z listy nr 24 KWW ZOFIA ŻURAWSKA 

  –  ŻURAWSKA Zofia Maria 

  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 242; 

  4) głosów ważnych oddano 239; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW RAZEM W 2014 ROK 

  –  MALINOWSKA Renata Anna 

  b) z listy nr 28 KW TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ RYBNICY 

  –  KWIATKOWSKA Danuta 

  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 409; 

  4) głosów ważnych oddano 401; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW RAZEM W 2014 ROK 

  –  KUCZEWSKA Jolanta Daniela 

  –  MIELNICZUK Bożena Elżbieta 

  b) z listy nr 27 KWW ARTUR JĘDRZEJEWSKI 

  –  JĘDRZEJEWSKI Artur 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 33. 

Wybory do Rady Gminy Kamienna Góra 

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 6 931. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 701 osób, to jest 

53,40% 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 199; 

  4) głosów ważnych oddano 198; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  CISZEK Teresa Halina 

  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 180; 

  4) głosów ważnych oddano 177; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 26 KWW WSPÓLNA WIEŚ 

  –  RESPONDEK Piotr Włodzimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 250; 

  4) głosów ważnych oddano 249; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KW STOWARZYSZENIA "DIALOG" 

  –  REKIEĆ Józefa Stanisława 

  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 503; 

  4) głosów ważnych oddano 500; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW "WSPÓLNA GMINA" 

  –  ŁEPSKI Jan Władysław 

  b) z listy nr 25 KWW ROMANA JĘDRUSIKA 

  –  JĘDRUSIK Roman Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 177; 

  4) głosów ważnych oddano 174; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KW STOWARZYSZENIA "DIALOG" 

  –  KOŁODZIEJ Józef 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 154; 

  4) głosów ważnych oddano 154; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 30 KWW RUCH DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH 

  –  PAWLIK Piotr Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 312; 

  4) głosów ważnych oddano 311; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 27 KWW ZYGMUNTA MIŚKOWICZA 

  –  GRYGIEL Grzegorz Eugeniusz 

  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 352; 

  4) głosów ważnych oddano 340; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  WĄCHAŁA Agata Józefa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 337; 

  4) głosów ważnych oddano 329; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW "NASZ REGION" 

  –  KWIECIŃSKA Ewa Helena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 242; 

  4) głosów ważnych oddano 231; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW RAZEM KG 

  –  SZAJB Marcin Bernard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 755; 

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

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  OGORZAŁEK Kazimierz Bogdan 

  b) z listy nr 21 KW STOWARZYSZENIA "DIALOG" 

  –  HOMONCIK Zygmunt Jan 

  –  BERDECHOWSKI Andrzej Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 240; 

  4) głosów ważnych oddano 217; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KW STOWARZYSZENIA "DIALOG" 

  –  SOPATA Jan Eugeniusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 34. 

Wybory do Rady Miejskiej w Lubawce 

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 9 493. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 861 osób, to jest 

51,21% 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 706; 

  4) głosów ważnych oddano 693; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW IDEA MARKA JANICKIEGO 

  –  SZOTA Czesław 

  b) z listy nr 24 KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE 

  –  SARZYŃSKI Artur Sebastian 

  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 968; 

  4) głosów ważnych oddano 926; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  MATYS Waldemar Andrzej 

  –  KRZEMIŃSKI Bolesław Jerzy 

  b) z listy nr 22 KWW "OGNIWO" TOMASZA KULONA 

  –  ZABIEGŁO Wanda 

  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 1 058; 

  4) głosów ważnych oddano 1 011; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  SZOTA Marek Aleksander 

  b) z listy nr 22 KWW "OGNIWO" TOMASZA KULONA 

  –  MARCINIAK Piotr Lucjan 

  c) z listy nr 24 KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE 

  –  BODZEK Artur Mikołaj 

  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 834; 

  4) głosów ważnych oddano 815; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW "OGNIWO" TOMASZA KULONA 

  –  GARBIEŃ Ewa 

  –  PRZEPIÓRKA Jerzy 

  –  WIKTOROWSKI Piotr 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 245; 

  4) głosów ważnych oddano 239; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "OGNIWO" TOMASZA KULONA 

  –  PTASZKOWSKI 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 351; 
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  4) głosów ważnych oddano 344; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "OGNIWO" TOMASZA KULONA 

  –  BAGIŃSKI Alfred 

  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 328; 

  4) głosów ważnych oddano 321; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW RAZEM KG 

  –  TASIOR Edmund 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 371; 

  4) głosów ważnych oddano 367; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "OGNIWO" TOMASZA KULONA 

  –  KRÓL Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 35. 

Wybory do Rady Gminy Marciszów 

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 3 778. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 117 osób, to jest 

56,03% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 724; 

  4) głosów ważnych oddano 713; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW RAZEM KG 

  –  CHĘCIŃSKI Dawid Stanisław 

  b) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE I PRACA 
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  –  DZIK Marian 

  –  GWÓŹDŹ Piotr 

  –  SOLARZ Stanisław 

  –  ZAWIERUCHA Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 447; 

  4) głosów ważnych oddano 438; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE I PRACA 

  –  SIUDAK Zofia 

  b) z listy nr 22 KWW "NASZ REGION" 

  –  MITCZAK Andrzej 

  c) z listy nr 23 KWW "RÓWNOŚĆ" 

  –  MOSPAN Teresa Barbara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 198; 

  4) głosów ważnych oddano 196; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE I PRACA 

  –  CEPIELIK Stanisław 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 130; 

  4) głosów ważnych oddano 127; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE I PRACA 

  –  WRONA Adam Władysław 

  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 137; 

  4) głosów ważnych oddano 132; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE I PRACA 
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  –  MAZUR Henryk Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 288; 

  4) głosów ważnych oddano 284; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  WOJTAS Danuta 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  SZOŁDROWSKI 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 193; 

  4) głosów ważnych oddano 191; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  ADAMCZYK Jadwiga Barbara 

  b) z listy nr 22 KWW "NASZ REGION" 

  –  RYŻOWSKI Adam Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 36. 

Wybory do Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju 

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 4 238. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 140 osób, to jest 

50,50% 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 382; 

  4) głosów ważnych oddano 351; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW OBUDŹMY NASZE MIASTO 
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  –  ZIEMCZONEK Agnieszka Blanka 

  b) z listy nr 19 KWW ENERGIA DUSZNIK 

  –  SCHULZ Maciej Arkadiusz 

  c) z listy nr 31 KWW MAŁGORZATY OWCZARSKIEJ-GĄDEK 

  –  OWCZARSKA- GĄDEK Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 562; 

  4) głosów ważnych oddano 527; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW OBUDŹMY NASZE MIASTO 

  –  JAKÓBEK Mieczysław 

  –  RYMARCZYK Andrzej Paweł 

  b) z listy nr 23 KW NA RZECZ ROZWOJU DUSZNIK-ZDROJU 

  –  DRZAZGA Tomasz Piotr 

  –  PIASECKI Łukasz Grzegorz 

  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 652; 

  4) głosów ważnych oddano 627; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW OBUDŹMY NASZE MIASTO 

  –  GŁOWACZEWSKA Renata Zofia 

  –  WOJTYŁA Krzysztof 

  b) z listy nr 23 KW NA RZECZ ROZWOJU DUSZNIK-ZDROJU 

  –  ZILBERT Piotr 

  c) z listy nr 29 KWW JANA ŚMIELAKA 

  –  ŚMIELAK Jan 

  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 416; 

  4) głosów ważnych oddano 412; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW OBUDŹMY NASZE MIASTO 

  –  SUCHODOLSKA Krystyna 

  b) z listy nr 21 KWW NIEZALEŻNY 

  –  FITUCH Mariusz 

  c) z listy nr 22 KWW ROBERT KOWAL 
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  –  KOWAL Robert 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 128; 

  4) głosów ważnych oddano 128; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 30 KWW PODGÓRZE ZIELENIEC 

  –  ZACZYK Wojciech Filip 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 37. 

Wybory do Rady Miejskiej Kudowy-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 8 538. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 214 osób, to jest 

49,36% 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 685; 

  4) głosów ważnych oddano 660; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW MASZ WYBÓR 

  –  GUCZ Wiktor 

  b) z listy nr 21 KW ROZWÓJ KUDOWY-ZDROJU 

  –  JANISZEWSKA Grażyna Maria 

  –  GRZEGORZEWSKA Anna 

  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 863; 

  4) głosów ważnych oddano 838; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW MY DLA KUDOWY 

  –  MRÓZ Anna Grażyna 

  b) z listy nr 21 KW ROZWÓJ KUDOWY-ZDROJU 
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  –  SZEŁĘGA Tadeusz 

  –  RACHUBA Łucja 

  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 666; 

  4) głosów ważnych oddano 647; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  OLEŚKO Mariusz 

  b) z listy nr 20 KWW MY DLA KUDOWY 

  –  MARECKA-SZYDŁO 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 560; 

  4) głosów ważnych oddano 539; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW MY DLA KUDOWY 

  –  OLEJARZ Mirosław Andrzej 

  b) z listy nr 21 KW ROZWÓJ KUDOWY-ZDROJU 

  –  KANECKI Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 882; 

  4) głosów ważnych oddano 859; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  BIERNACIK Wojciech Waldemar 

  b) z listy nr 21 KW ROZWÓJ KUDOWY-ZDROJU 

  –  ŻULIŃSKA Teresa Feliksa 

  –  MROWIEC Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 546; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KW ROZWÓJ KUDOWY-ZDROJU 
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  –  TUROŃ Maciej Jerzy 

  –  WOLIŃSKA Zofia Antonina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 38. 

Wybory do Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju 

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 5 763. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 782 osób, to jest 

48,27% 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 940; 

  4) głosów ważnych oddano 923; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KW SI POLANICA-ZDRÓJ 

  –  RUNIEWICZ-WAC Marlena Beata 

  b) z listy nr 23 KWW RAZEM DLA POLANICY 

  –  PALUSZEK Stanisław Czesław 

  –  WINIARZ Mariusz Tadeusz 

  c) z listy nr 24 KWW DOŚWIADCZENIE I MŁODOŚĆ 

  –  JELLIN Mateusz Krzysztof 

  d) z listy nr 25 KWW ROZWÓJ I PARTNERSTWO 

  –  RUDNICKI Janusz 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 900; 

  4) głosów ważnych oddano 864; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW SZANSE I ZAGROŻENIA POLANICY 

  –  BACHRY Jolanta Stanisława 

  b) z listy nr 21 KW SI POLANICA-ZDRÓJ 

  –  KLIMOWICZ Jan 

  c) z listy nr 23 KWW RAZEM DLA POLANICY 

  –  SERAFIN Robert Jacek 

  d) z listy nr 24 KWW DOŚWIADCZENIE I MŁODOŚĆ 
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  –  BISKUPSKI Tadeusz Mirosław 

  –  CIECIUCH Maciej 

  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 942; 

  4) głosów ważnych oddano 911; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW RAZEM DLA POLANICY 

  –  PTASZEK Magdalena 

  –  PUCHNIAK Zbigniew Tadeusz 

  b) z listy nr 28 KWW ANNY STĘPEK 

  –  STĘPEK Anna Maria 

  c) z listy nr 30 KWW WIEDZA I DOŚWIADCZENIE 

  –  BILAN Zbigniew 

  d) z listy nr 31 KWW ORŁOWSKI 

  –  ORŁOWSKI Grzegorz Leszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 39. 

Wybory do Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej 

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 16 363. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8 330 osób, to jest 

50,91% 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 2 143; 

  4) głosów ważnych oddano 2 054; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  KLAJN Jerzy 

  b) z listy nr 19 KWW RENATY SURMY 

  –  POKORA Artur Jan 

  –  KRZEMIŃSKI Dariusz Mirosław 

  c) z listy nr 23 KWW BYSTRZYCKIE FORUM SAMORZĄDOWE 
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  –  KAMIŃSKI Mieczysław 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 2 277; 

  4) głosów ważnych oddano 2 154; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW RENATY SURMY 

  –  STAWIARSKA Irena 

  –  WZIĄTEK Andrzej Czesław 

  –  BUDNIK Piotr Roman 

  b) z listy nr 22 KW NA RZECZ ROZWOJU BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

  –  MATYS Ewa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 192; 

  4) głosów ważnych oddano 1 155; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW ROZWÓJ I PARTNERSTWO 

  –  ADAMÓW Marian 

  b) z listy nr 22 KW NA RZECZ ROZWOJU BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

  –  KRYTAK 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 470; 

  4) głosów ważnych oddano 449; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW RENATY SURMY 

  –  PŁOCH Władysława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 157; 

  4) głosów ważnych oddano 1 134; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  STRÓŻ Leszek Edward 

  b) z listy nr 19 KWW RENATY SURMY 
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  –  PIĘTA Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 091; 

  4) głosów ważnych oddano 1 061; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW RENATY SURMY 

  –  SZKWAREK Jan syn Mateusza 

  –  KONIUSZEK Danuta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 40. 

Wybory do Rady Gminy w Kłodzku 

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 13 974. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 850 osób, to jest 

41,86% 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 984; 

  4) głosów ważnych oddano 962; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW ROZWÓJ I PARTNERSTWO 

  –  BANACH Stanisław Józef 

  –  ZARAŃSKI Lesław Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 756; 

  4) głosów ważnych oddano 740; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW ROZWÓJ I PARTNERSTWO 

  –  WÓJCIK Szymon 

  b) z listy nr 23 KWW KATARZYNA CZUBA KOWAL 
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  –  CZUBA-KOWAL Katarzyna Marlena 

  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 368; 

  4) głosów ważnych oddano 365; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINA DLA WSZYSTKICH 

  –  JASTRZĘBSKI Mariusz 

  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 697; 

  4) głosów ważnych oddano 668; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW ROZWÓJ I PARTNERSTWO 

  –  TUR Zbigniew Józef 

  b) z listy nr 21 KWW JERZY LIS 

  –  LIS Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 430; 

  4) głosów ważnych oddano 409; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KW KŁODZKI KOMITET OBYWATELSKI 

  –  TUR Daniela 

  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 722; 

  4) głosów ważnych oddano 699; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW ROZWÓJ I PARTNERSTWO 

  –  WITOS Halina Zenobia 

  b) z listy nr 20 KWW GMINA DLA WSZYSTKICH 

  –  PROTTUNG Artur Marcin 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 360; 

  4) głosów ważnych oddano 355; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW ROZWÓJ I PARTNERSTWO 

  –  KOZAK Mariola 

  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 1 123; 

  4) głosów ważnych oddano 1 103; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW ROZWÓJ I PARTNERSTWO 

  –  DĄBROWA Edward 

  b) z listy nr 20 KWW GMINA DLA WSZYSTKICH 

  –  PIOTROWSKA Wanda Maria 

  –  PISZCZEK Franciszek 

  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 410; 

  4) głosów ważnych oddano 400; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW ROZWÓJ I PARTNERSTWO 

  –  WINNICKI Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 41. 

Wybory do Rady Miejskiej w Lądku-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 7 378. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 731 osób, to jest 

50,57% 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 981; 
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  4) głosów ważnych oddano 929; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  SOSNA Janusz Henryk 

  b) z listy nr 19 KWW ROZWÓJ I PARTNERSTWO 

  –  PAZDYK Leszek Zygmunt 

  c) z listy nr 21 KWW PONAD PODZIAŁAMI 2010 

  –  WOJCZUK Mirosław Jan 

  d) z listy nr 22 KWW ANDRZEJA DYLEWSKIEGO RAZEM DLA LĄDKA 

  –  WIERNUSZ Zbigniew Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 812; 

  4) głosów ważnych oddano 760; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW MŁODOŚĆ I DOŚWIADCZENIE 

  –  KUBISIAK Kazimierz 

  b) z listy nr 19 KWW ROZWÓJ I PARTNERSTWO 

  –  BABIAK Mirosław 

  c) z listy nr 21 KWW PONAD PODZIAŁAMI 2010 

  –  SIERAKOWSKA Karolina Patrycja 

  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 840; 

  4) głosów ważnych oddano 811; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW MŁODOŚĆ I DOŚWIADCZENIE 

  –  STYCZYRZ Dariusz Sebastian 

  b) z listy nr 21 KWW PONAD PODZIAŁAMI 2010 

  –  BODUCH Mirosława Maria 

  –  SKROBOTUN Stanisław Lucjan 

  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 324; 

  4) głosów ważnych oddano 313; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW PONAD PODZIAŁAMI 2010 
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  –  SOSIŃSKI Waldemar Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203; 

  4) głosów ważnych oddano 200; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW WSZYSTKO DLA LĄDKA 

  –  ŚLIWOWSKI Krzysztof 

  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 571; 

  4) głosów ważnych oddano 549; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW ROZWÓJ I PARTNERSTWO 

  –  BUŁA Paweł Andrzej 

  b) z listy nr 21 KWW PONAD PODZIAŁAMI 2010 

  –  MISZCZYŃSKA Monika Jolanta 

  c) z listy nr 24 KWW MARZENNY KONOPSKIEJ 

  –  KONOPSKA Marzenna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 42. 

Wybory do Rady Gminy Lewin Kłodzki 

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 1 648. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 947 osób, to jest 57,46% 

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 233; 

  4) głosów ważnych oddano 221; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 
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  –  GASZTYCH Bronisław Kazimierz 

  b) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY 

  –  KANDZIA Emilia 

  –  FUSS Wiesława 

  c) z listy nr 20 KWW MOŻNA INACZEJ 

  –  BOROWIAK Andrzej Mirosław 

  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 185; 

  4) głosów ważnych oddano 183; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY 

  –  DOMAŁECZNA Stefania 

  b) z listy nr 19 KWW ROZWÓJ I PARTNERSTWO 

  –  ŻYŁA Grzegorz Józef 

  c) z listy nr 20 KWW MOŻNA INACZEJ 

  –  BOGACKI Paweł Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 131; 

  4) głosów ważnych oddano 129; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW MOŻNA INACZEJ 

  –  PINIECKA Wanda 

  –  WAWRZYNIAK-WITKOWSKA Renata 

  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 239; 

  4) głosów ważnych oddano 224; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY 

  –  SAŁTRUKOWICZ Urszula Grażyna 

  b) z listy nr 19 KWW ROZWÓJ I PARTNERSTWO 

  –  MIELEC Jan Władysław 

  –  SZADKOWSKA Janina 

  c) z listy nr 20 KWW MOŻNA INACZEJ 

  –  WIEJKUT Tadeusz Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 159; 

  4) głosów ważnych oddano 151; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW ROZWÓJ I PARTNERSTWO 

  –  LIB Mirosław 

  b) z listy nr 20 KWW MOŻNA INACZEJ 

  –  KACZOR Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 43. 

Wybory do Rady Miejskiej w Międzylesiu 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 811. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 638 osób, to jest 

45,40% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 5, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 583; 

  4) głosów ważnych oddano 561; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW MIĘDZYLESKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  –  CZECH Łukasz 

  b) z listy nr 20 KWW FORUM TOMASZA KORCZAKA 

  –  MOKRA Janina 

  –  SZURA Stanisław Maksymilian 

  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 538; 

  4) głosów ważnych oddano 524; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW MIĘDZYLESKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
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  –  WŁOSZCZYŃSKI Andrzej Stanisław 

  b) z listy nr 20 KWW FORUM TOMASZA KORCZAKA 

  –  MARCINEK Jerzy Mikołaj 

  –  TATAREK Maria Rozalia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161; 

  4) głosów ważnych oddano 160; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW MIĘDZYLESKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  –  BAŃKOWSKI Janusz Franciszek 

  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 457; 

  4) głosów ważnych oddano 449; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW WŁADYSŁAWA MENDLA 

  –  RUSINEK Krzysztof Bronisław 

  b) z listy nr 20 KWW FORUM TOMASZA KORCZAKA 

  –  PŁAZIAK Małgorzata Renata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW FORUM TOMASZA KORCZAKA 

  –  DZIĘCIOŁ Janina 

  4) 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 696; 

  4) głosów ważnych oddano 687; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW WŁADYSŁAWA MENDLA 

  –  MENDEL Władysław Jan 

  b) z listy nr 20 KWW FORUM TOMASZA KORCZAKA 
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  –  CHMIELOWICZ Mirosław 

  –  DRAGAN Krystyna 

  –  MENDEL Artur Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203; 

  4) głosów ważnych oddano 199; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW MIĘDZYLESKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  –  PYZIAK Agnieszka Bernarda 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 44. 

Wybory do Rady Gminy Nowa Ruda 

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 10 166. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 595 osób, to jest 

45,20% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 155; 

  4) głosów ważnych oddano 1 113; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW SOLIDARNA GMINA 

  –  DZIEDZIC Mirosław 

  –  HRYCKIEWICZ Danuta Helena 

  –  SOŁEK-MUZYKA Bożena Joanna 

  –  TARAPACKI Bogdan 

  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 815; 

  4) głosów ważnych oddano 792; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW SOLIDARNA GMINA 
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  –  FERENC Janusz Antoni 

  –  GROŃ Hanna Krystyna 

  –  ŻÓŁKOWSKA-SONNAK 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 573; 

  4) głosów ważnych oddano 564; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW INICJATYWA LOKALNA 

  –  MALEC Krzysztof 

  –  WĘGLARZ Zbigniew Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 726; 

  4) głosów ważnych oddano 719; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW INICJATYWA LOKALNA 

  –  BIDZIŃSKI Marek Grzegorz 

  b) z listy nr 21 KWW ROZWÓJ I PARTNERSTWO 

  –  SZULICKA Bogusława Barbara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 435; 

  4) głosów ważnych oddano 430; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW SOLIDARNA GMINA 

  –  SROKOWSKI Henryk Michał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 263; 

  4) głosów ważnych oddano 250; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW INICJATYWA LOKALNA 

  –  ŁUKASIEWICZ Wacław Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 332; 

  4) głosów ważnych oddano 329; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW INICJATYWA LOKALNA 

  –  PAŹDZIERNIAK Teresa Emilia 

  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 296; 

  4) głosów ważnych oddano 295; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW SOLIDARNA GMINA 

  –  GORCZYŃSKA Barbara Janina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 45. 

Wybory do Rady Miejskiej w Radkowie 

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 7 721. 

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

46,46% 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 1 016; 

  4) głosów ważnych oddano 988; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW EDUKACJA-ROZWÓJ-AKTYWIZACJA 

  –  PRZYBYCIEŃ Krzysztof 

  b) z listy nr 21 KWW ODNOWA 

  –  JARZYŃSKA Czesława Julianna 

  –  KUCZYŃSKI Bogumił Michał 

  –  RAKOWSKA Alfreda Jadwiga 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 314; 

  4) głosów ważnych oddano 308; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  GRABOWSKA Bogumiła Kazimiera 

  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 397; 

  4) głosów ważnych oddano 369; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW ODNOWA 

  –  GANCARSKI Marian Antoni 

  –  SYPIEŃ Krystyna Janina 

  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 822; 

  4) głosów ważnych oddano 775; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW EDUKACJA-ROZWÓJ-AKTYWIZACJA 

  –  POLANOWSKI Ireneusz Jerzy 

  b) z listy nr 20 KWW NIEZALEŻNI 2010-2014 

  –  WIELGUS Paweł Andrzej 

  c) z listy nr 21 KWW ODNOWA 

  –  KOPALKO Barbara Władysława 

  –  MAJDAK 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 252; 

  4) głosów ważnych oddano 240; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW ODNOWA 

  –  HAJŁASZ Stanisław 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 252; 
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  4) głosów ważnych oddano 251; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW NIEZALEŻNI 2010-2014 

  –  GORCZYCKI Janusz Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 534; 

  4) głosów ważnych oddano 519; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW ODNOWA 

  –  JURASZEK Waldemar Jan 

  –  MARKOWICZ Ryszard Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 46. 

Wybory do Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6 231. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 007 osób, to jest 

48,26% 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 605; 

  4) głosów ważnych oddano 591; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW GOSPODARNA GMINA 

  –  WIKTOR Ryszard 

  b) z listy nr 22 KWW PSK 

  –  NAJDUCH Cyprian Kamil 

  c) z listy nr 27 KWW NASZE MIASTO 

  –  WĘGRZYN Jerzy Mirosław 

  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 651; 
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  4) głosów ważnych oddano 623; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW DLA ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA 

  –  PAKUŁA Zdzisław Józef 

  b) z listy nr 26 KWW BEZPIECZNE JUTRO 

  –  LASKOWSKA Magdalena Joanna 

  c) z listy nr 29 KWW WIESŁAW RYCZEK 

  –  RYCZEK Wiesław 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 125; 

  4) głosów ważnych oddano 123; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW GOSPODARNA GMINA 

  –  DOBROWOLSKI Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 364; 

  4) głosów ważnych oddano 359; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW GOSPODARNA GMINA 

  –  CZERWIŃSKA Wiesława Barbara 

  b) z listy nr 25 KWW STRONIE NASZ DOM NASZE MIEJSCA PRACY 

  –  JANISZEWSKA Gabriela Maria 

  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 393; 

  4) głosów ważnych oddano 386; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW GOSPODARNA GMINA 

  –  FLOROWSKI Jan 

  –  SULIŃSKI Ryszard 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 161; 

  4) głosów ważnych oddano 157; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW GOSPODARNA GMINA 

  –  LINDE Roman Zenobiusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 218; 

  4) głosów ważnych oddano 216; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 28 KWW SOŁECTWA STRONIE WIEŚ 

  –  GRZELAK Katarzyna 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 286; 

  4) głosów ważnych oddano 286; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW GOSPODARNA GMINA 

  –  FRODYMA Zbigniew Paweł 

  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 204; 

  4) głosów ważnych oddano 200; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW GOSPODARNA GMINA 

  –  GULIJ Dariusz Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 47. 

Wybory do Rady Miejskiej w Szczytnej 

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 6 076. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 637 osób, to jest 

43,40% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

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

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 752; 

  4) głosów ważnych oddano 734; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW MARKA SZPANIERA 

  –  CZARNIK Stanisław Edward 

  –  HOFFMAN Ireneusz Kazimierz 

  –  IDZIK Renata Dorota 

  –  KORAB Paweł Przemysław 

  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 514; 

  4) głosów ważnych oddano 497; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW MARKA SZPANIERA 

  –  DOSKOCZ Urszula 

  –  RYDZ Beata Agnieszka 

  –  SZLOSBERGER Wojciech 

  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 384; 

  4) głosów ważnych oddano 365; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW SZCZYTNA 

  –  HALEMBA Marian Szczepan 

  b) z listy nr 19 KWW MARKA SZPANIERA 

  –  BERNAT Jolanta 

  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 321; 

  4) głosów ważnych oddano 313; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW SZCZYTNA 

  –  PISZKO Anita Katarzyna 

  b) z listy nr 19 KWW MARKA SZPANIERA 

  –  GUNIA Leszek Jan 

  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 226; 

  4) głosów ważnych oddano 218; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW MARKA SZPANIERA 

  –  SOBCZAK Roman 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 176; 

  4) głosów ważnych oddano 170; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW MARKA SZPANIERA 

  –  PROCHERA Andrzej Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 264; 

  4) głosów ważnych oddano 258; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW MARKA SZPANIERA 

  –  ONAK Marian Krzysztof 

  b) z listy nr 23 KWW BARTOSZA KWOLEK 

  –  KWOLEK Bartosz Sylwester 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 48. 

Wybory do Rady Miejskiej Chojnowa 

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 11 704. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 350 osób, to jest 

37,17% 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 694; 

  4) głosów ważnych oddano 674; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW ROZWÓJ CHOJNOWA 

  –  MATUSZEWSKI Andrzej 

  –  POZNAR Jerzy Tadeusz 

  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 779; 

  4) głosów ważnych oddano 738; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW ROZWÓJ CHOJNOWA 

  –  CHRZĄSZCZ Aleksandra Natalia 

  –  GRZECH Krzysztof 

  b) z listy nr 20 KWW SAMORZĄDNOŚĆ I DEMOKRACJA 

  –  PODHORODECKI Czesław 

  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 757; 

  4) głosów ważnych oddano 727; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW ROZWÓJ CHOJNOWA 

  –  CHOPKOWICZ Jacek Bogdan 

  –  CZAPSKA Krystyna 

  –  MICHNEJ Danuta 

  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 644; 

  4) głosów ważnych oddano 617; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW ROZWÓJ CHOJNOWA 

  –  ŁUKASZEWSKI Marek Bogusław 

  –  TARKOWSKI Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 821; 
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  4) głosów ważnych oddano 793; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  CIEŚLA Maciej Jan 

  b) z listy nr 19 KWW ROZWÓJ CHOJNOWA 

  –  KOWALCZYK Mariusz Jarosław 

  –  KUŁACZ Barbara Jolanta 

  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 655; 

  4) głosów ważnych oddano 626; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  DEMIAŃCZUK Agnieszka 

  b) z listy nr 19 KWW ROZWÓJ CHOJNOWA 

  –  SKOWROŃSKI Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 49. 

Wybory do Rady Gminy Chojnów 

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 7 594. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 239 osób, to jest 

55,82% 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 582; 

  4) głosów ważnych oddano 553; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA CHOJNÓW 

  –  FICEK Piotr Franciszek 

  –  TOMASZEWSKI Tadeusz 

  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 654; 

  4) głosów ważnych oddano 620; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA CHOJNÓW 

  –  FRAŃCZAK Bożena Elżbieta 

  –  JASIŃSKI Mieczysław Sylwester 

  –  WRÓBLEWSKI 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 571; 

  4) głosów ważnych oddano 553; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  FALKIEWICZ-STONCEL Joanna Elżbieta 

  b) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA CHOJNÓW 

  –  STYRKOWIEC Bogdan 

  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 562; 

  4) głosów ważnych oddano 547; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA CHOJNÓW 

  –  OSTROPOLSKA Renata Teresa 

  b) z listy nr 22 KWW PRZYMIERZE DLA SAMORZĄDU LOKALNEGO 

  –  DEMIAŃCZUK Teresa Maria 

  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 590; 

  4) głosów ważnych oddano 583; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA CHOJNÓW 

  –  DOROSZ Wojciech 

  –  PYRZ 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 645; 
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  4) głosów ważnych oddano 624; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA CHOJNÓW 

  –  BANDZIAK Mirosław 

  –  LĄD 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 635; 

  4) głosów ważnych oddano 627; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA CHOJNÓW 

  –  ZIMIRSKI Roman 

  b) z listy nr 24 KWW SAMORZĄDNOŚĆ I DEMOKRACJA 

  –  TAJCHMAN Ryszard Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 50. 

Wybory do Rady Gminy Krotoszyce 

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 2 344. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 368 osób, to jest 

58,36% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 5, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 327; 

  4) głosów ważnych oddano 314; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW "DOBRO WSPÓLNE" 

  –  KOZAK Jadwiga Anna 

  –  ADAMOWICZ Ireneusz Grzegorz 

  –  CEDZIDŁO Wiesław Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 196; 

  4) głosów ważnych oddano 191; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW PRZYMIERZE DLA SAMORZĄDU LOKALNEGO 

  –  KALARUS Jerzy 

  b) z listy nr 21 KWW "DOBRO WSPÓLNE" 

  –  KRUK Mariusz Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 116; 

  4) głosów ważnych oddano 112; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW PRZYMIERZE DLA SAMORZĄDU LOKALNEGO 

  –  NOSALIK Jacek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 82; 

  4) głosów ważnych oddano 82; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW "DOBRO WSPÓLNE" 

  –  MATANINA Katarzyna Sylwia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW PRZYMIERZE DLA SAMORZĄDU LOKALNEGO 

  –  KĄDZIOŁKA-TYNKALUK Agnieszka Anna 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183; 

  4) głosów ważnych oddano 177; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW "DOBRO WSPÓLNE" 

  –  WESOŁOWSKA Iwona Agnieszka 

  –  MROZIŃSKI Robert Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 96; 

  4) głosów ważnych oddano 96; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW PRZYMIERZE DLA SAMORZĄDU LOKALNEGO 

  –  ŁĘKAWSKI Marian Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 119; 

  4) głosów ważnych oddano 117; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW PRZYMIERZE DLA SAMORZĄDU LOKALNEGO 

  –  TOKARCZYK Zygmunt Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160; 

  4) głosów ważnych oddano 159; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW "DOBRO WSPÓLNE" 

  –  PLUTA Dorota Anna 

  –  ŚPIAK Dorota 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 89; 

  4) głosów ważnych oddano 89; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW "DOBRO WSPÓLNE" 

  –  KOŁODZIEJCZYK Ewa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 51. 

Wybory do Rady Gminy w Kunicach 

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 2 655. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 349 osób, to jest 

50,81% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 2, nr 3, nr 4, nr 

6, 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 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 171; 

  4) głosów ważnych oddano 169; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW ZDZISŁAW TERSA KUNICE 2010 

  –  WROŃSKI Radosław Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW ZDZISŁAW TERSA KUNICE 2010 

  –  FEDORUŚ Zbigniew 

  b) z listy nr 24 KWW NASZA WIEŚ SPALONA 

  –  KRZYŚKÓW Tadeusz Antoni 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW ZDZISŁAW TERSA KUNICE 2010 

  –  KUCY Władysław 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW ZDZISŁAW TERSA KUNICE 2010 

  –  CIŻEWSKI Marian Józef 

  4) 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 599; 

  4) głosów ważnych oddano 593; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW ZDZISŁAW TERSA KUNICE 2010 

  –  MIELNICZUK Władysław 

  –  RAJCA Stanisław 

  b) z listy nr 23 KWW LESZKA SZETELNICKIEGO 

  –  MIKULICZ Maciej Krzysztof 

  c) z listy nr 29 KWW ELŻBIETY STĘPIEŃ 

  –  STĘPIEŃ Elżbieta Krystyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW ZDZISŁAW TERSA KUNICE 2010 

  –  ŁOGIN Władysława 

  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 192; 

  4) głosów ważnych oddano 190; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW ZDZISŁAW TERSA KUNICE 2010 

  –  KIJOWSKI Bolesław 

  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 260; 

  4) głosów ważnych oddano 254; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  BRANIECKA Grażyna Anna 

  b) z listy nr 19 KWW KRYSTYNY TURCZYN 

  –  TURCZYN Krystyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 127; 

  4) głosów ważnych oddano 125; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW ZDZISŁAW TERSA KUNICE 2010 
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  –  SZYMONIK-URBAŃSKA Jolanta Elżbieta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW ZDZISŁAW TERSA KUNICE 2010 

  –  OSTROWSKI Andrzej Roman 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 52. 

Wybory do Rady Gminy Legnickie Pole 

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 3 795. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 214 osób, to jest 

58,34% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 190; 

  4) głosów ważnych oddano 187; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW ALEKSANDRA KOSTUNIA 

  –  ŚWIĄTKOWSKI Paweł 

  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 588; 

  4) głosów ważnych oddano 575; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW ALEKSANDRA KOSTUNIA 

  –  MENDRYK Dariusz Piotr 

  –  LALAK Witold Marian 

  –  SOCHACKI Wojciech 

  –  MILEJSKI Dariusz Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 235; 

  4) głosów ważnych oddano 227; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW ALEKSANDRA KOSTUNIA 

  –  PODKALICKA Jadwiga Agnieszka 

  –  KOSTUŃ Władysław Józef 

  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 319; 

  4) głosów ważnych oddano 316; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW Z WAMI DLA WAS 

  –  STAWARSKI Zdzisław 

  –  ŻURAW Zenon 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 300; 

  4) głosów ważnych oddano 295; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW ALEKSANDRA KOSTUNIA 

  –  SEREDYSZYN Władysław 

  –  ZIÓŁKOWSKI Ryszard Franciszek 

  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 242; 

  4) głosów ważnych oddano 235; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  BABUŚKA Henryk 

  b) z listy nr 19 KWW ALEKSANDRA KOSTUNIA 

  –  RAK Tomasz 

  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 340; 

  4) głosów ważnych oddano 334; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW ALEKSANDRA KOSTUNIA 

  –  PACZKOWSKA-PATER Edyta 

  b) z listy nr 20 KWW Z WAMI DLA WAS 

  –  FRĄCZEK Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 53. 

Wybory do Rady Gminy Miłkowice 

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 5 045. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 433 osób, to jest 

48,23% 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 94; 

  4) głosów ważnych oddano 94; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW RAZEM 

  –  KIEŁBASA Elżbieta Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 174; 

  4) głosów ważnych oddano 167; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW PRZYMIERZE DLA SAMORZĄDU LOKALNEGO 

  –  SIERADZKI 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 177; 

  4) głosów ważnych oddano 172; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW LEPSZA GMINA MIŁKOWICE 
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  –  STACHURA Dawid Artur 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 193; 

  4) głosów ważnych oddano 189; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 25 KWW EWY ROSOWICZ - KOBIAK 

  –  ROSOWICZ-KOBIAK Ewa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183; 

  4) głosów ważnych oddano 180; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW PRZYMIERZE DLA SAMORZĄDU LOKALNEGO 

  –  SZCZĘSNY Henryk Eugeniusz 

  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 351; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 24 KWW SAMI SWOI 

  –  KIBLER Leszek Franciszek 

  –  BASISTA Sławomir Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 821; 

  4) głosów ważnych oddano 806; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW LEPSZA GMINA MIŁKOWICE 

  –  STACHURA Mirosława Ewa 

  b) z listy nr 21 KWW "NASZA GMINA" MIŁKOWICE 

  –  KRAWCZYK Piotr 

  –  GŁADYSZ Tadeusz 

  –  WILK Piotr Łukasz 

  c) z listy nr 22 KWW "GMINA - WSPÓLNY DOM" 
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  –  WIELCZYK Jacek Stefan 

  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 204; 

  4) głosów ważnych oddano 198; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW RAZEM 

  –  BÜRGER Grzegorz Józef 

  –  TATYS 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 228; 

  4) głosów ważnych oddano 225; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW RAZEM 

  –  BAREŁKOWSKI Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 54. 

Wybory do Rady Miasta i Gminy Prochowice 

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 6 028. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 597 osób, to jest 

59,67% 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 704; 

  4) głosów ważnych oddano 686; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW ALICJA SIELICKA 

  –  KALUS Zdzisław Czesław 

  –  LESZCZYŃSKA Jadwiga Bernarda 

  b) z listy nr 23 KWW HALINA KOŁODZIEJSKA 
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  –  CHRZAN 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 487; 

  4) głosów ważnych oddano 466; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW ALICJA SIELICKA 

  –  MOROZ Renata Violetta 

  –  TELUK 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 496; 

  4) głosów ważnych oddano 481; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW ALICJA SIELICKA 

  –  PRZYGRODZKI Zbigniew 

  –  ŚWIETLIK Olga 

  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 637; 

  4) głosów ważnych oddano 617; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW ALICJA SIELICKA 

  –  CHMIELEWSKA Małgorzata Krystyna 

  –  ZOMERFELD Elżbieta 

  b) z listy nr 23 KWW HALINA KOŁODZIEJSKA 

  –  PROŃKO Anna Maria 

  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 378; 

  4) głosów ważnych oddano 359; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW ALICJA SIELICKA 

  –  SIELICKA Alicja Elżbieta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 249; 

  4) głosów ważnych oddano 246; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW ALICJA SIELICKA 

  –  RUTOWICZ Małgorzata Bogusława 

  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 407; 

  4) głosów ważnych oddano 400; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW ALICJA SIELICKA 

  –  KANIA Krystyna 

  –  PAWLIK August 

  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 239; 

  4) głosów ważnych oddano 235; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW ALICJA SIELICKA 

  –  OFLUS Wiesław Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 55. 

Wybory do Rady Gminy Ruja 

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 871. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 428 osób, to jest 49,14% 

uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 6 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 1, nr 2, nr 4, nr 

5, nr 7, nr 10, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa 

liczbie mandatów w okręgach. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 
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  3) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA WSPÓLNA SPRAWA 

  –  LEŚNIAK Jan Władysław 

  –  RYCHLEWSKA Zofia 

  4) 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 19 KWW NASZA GMINA WSPÓLNA SPRAWA 

  –  HOPEJ Jan 

  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 130; 

  4) głosów ważnych oddano 121; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA WSPÓLNA SPRAWA 

  –  KWAPIS Adam 

  –  PŁOSKONKA Bronisław Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA WSPÓLNA SPRAWA 

  –  BAS Andrzej 

  –  BRONIKOWSKA Izabela Maria 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA WSPÓLNA SPRAWA 

  –  OBARA Wiesław 

  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 73; 

  4) głosów ważnych oddano 73; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 
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  –  KORDEK Henryk Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA WSPÓLNA SPRAWA 

  –  JÓZKOWICZ Karol 

  –  STODOLSKI Stanisław 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 49; 

  4) głosów ważnych oddano 49; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CZARNECKI Andrzej Dariusz 

  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 176; 

  4) głosów ważnych oddano 172; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA WSPÓLNA SPRAWA 

  –  JAŚKIEWICZ Alicja 

  –  DOMALEWSKI Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA WSPÓLNA SPRAWA 

  –  KACZOR Władysław 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 56. 

Wybory do Rady Miasta Świeradów-Zdrój 

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 3 737. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 037 osób, to jest 

54,51% 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 397; 

  4) głosów ważnych oddano 377; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW ŚWIERADÓW DLA MIESZKAŃCÓW 

  –  STACHURSKI Marian Józef 

  b) z listy nr 20 KWW KONKRETNIE I REALNIE 

  –  KASPRZAK Aleksandra 

  –  RUTKOWSKA-HAKA Karolina 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 680; 

  4) głosów ważnych oddano 665; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SOKÓŁ Ryszard Franciszek 

  b) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE ŚWIERADÓW 2010 

  –  TKACZYK Anna 

  c) z listy nr 20 KWW KONKRETNIE I REALNIE 

  –  URBAŃCZYK Wioletta 

  –  ERLING Danuta Teresa 

  –  BRUTKOWSKI Michał 

  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 569; 

  4) głosów ważnych oddano 556; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW KONKRETNIE I REALNIE 

  –  FIERKOWICZ Teresa Józefa 

  –  AFICKI Tadeusz Józef 

  –  KRZEWINA Wiesław 

  –  SZWARC Mieczysław Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 391; 

  4) głosów ważnych oddano 382; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE ŚWIERADÓW 2010 

  –  POLAŃSKA Barbara Elżbieta 

  b) z listy nr 20 KWW KONKRETNIE I REALNIE 

  –  KORTA Bogusław Jan 

  –  JOYA Aziz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 57. 

Wybory do Rady Miejskiej w Leśnej 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8 449. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 313 osób, to jest 

51,05% 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 344; 

  4) głosów ważnych oddano 332; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW PRZYSZŁOŚĆ LEŚNEJ 

  –  SZOSTEK Przemysław 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 306; 

  4) głosów ważnych oddano 294; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW JANA SUROWCA JAKOŚĆ I POSTĘP 

  –  ŚWIERCZYŃSKI Cezary 

  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 282; 

  4) głosów ważnych oddano 273; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW JANA SUROWCA JAKOŚĆ I POSTĘP 

  –  ŚWIDER Ryszard Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 243; 

  4) głosów ważnych oddano 236; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW JANA SUROWCA JAKOŚĆ I POSTĘP 

  –  TURKIEWICZ Zofia Wanda 

  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 345; 

  4) głosów ważnych oddano 336; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW JANA SUROWCA JAKOŚĆ I POSTĘP 

  –  SZUREK 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 328; 

  4) głosów ważnych oddano 325; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW JANA SUROWCA JAKOŚĆ I POSTĘP 

  –  CICHOCKA-KURDZIKO Beata Mariola 

  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 293; 

  4) głosów ważnych oddano 290; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 26 KWW WINCENTEGO KOPIJA 

  –  KOPIJ Wincenty 

  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 311; 

  4) głosów ważnych oddano 310; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW JANA SUROWCA JAKOŚĆ I POSTĘP 

  –  ROKOSZ Roman 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 213; 

  4) głosów ważnych oddano 207; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW JANA SUROWCA JAKOŚĆ I POSTĘP 

  –  STRASZAK Walter Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 552; 

  4) głosów ważnych oddano 540; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY LEŚNA 

  –  PACZKOWSKA Grażyna Maria 

  b) z listy nr 20 KWW JANA SUROWCA JAKOŚĆ I POSTĘP 

  –  KĘSKA Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 273; 

  4) głosów ważnych oddano 265; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY LEŚNA 

  –  CHYŁEK Grzegorz 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 255; 

  4) głosów ważnych oddano 249; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW JANA SUROWCA JAKOŚĆ I POSTĘP 
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  –  KŁOSEK Paweł Eugeniusz 

  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 332; 

  4) głosów ważnych oddano 326; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW JANA SUROWCA JAKOŚĆ I POSTĘP 

  –  KAJZER Marzena 

  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 236; 

  4) głosów ważnych oddano 231; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 25 KWW MARII MALISZEWSKIEJ 

  –  MALISZEWSKA Maria Zdzisława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 58. 

Wybory do Rady Gminy Lubań 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 145. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 604 osób, to jest 

50,61% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 208; 

  4) głosów ważnych oddano 201; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW TADEUSZA KUŚ 

  –  SOCHACKI Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 140; 

  4) głosów ważnych oddano 136; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW FORUM SAMORZĄDOWE 2010 

  –  JAŃCZAK Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 82; 

  4) głosów ważnych oddano 81; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW FORUM SAMORZĄDOWE 2010 

  –  JÓŹWICKI 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 160; 

  4) głosów ważnych oddano 158; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW FORUM SAMORZĄDOWE 2010 

  –  NOWAK Mirosław Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 180; 

  4) głosów ważnych oddano 179; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW TADEUSZA KUŚ 

  –  KARNAŚ Bogusława Małgorzata 

  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 672; 

  4) głosów ważnych oddano 648; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW FORUM SAMORZĄDOWE 2010 

  –  CWYNAR Wioletta 

  b) z listy nr 20 KWW ZBIGNIEWA HERCUNIA 
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  –  KLIMCZYK Krzysztof 

  –  WOŹNIAK Leszek 

  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 286; 

  4) głosów ważnych oddano 279; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW FORUM SAMORZĄDOWE 2010 

  –  MADZIARZ Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 114; 

  4) głosów ważnych oddano 108; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW FORUM SAMORZĄDOWE 2010 

  –  KUNECKA Joanna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 118; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ŁASICA Bartosz 

  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 96; 

  4) głosów ważnych oddano 95; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW ZBIGNIEWA HERCUNIA 

  –  HYBIŃSKA Wanda 

  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 366; 

  4) głosów ważnych oddano 351; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW ZBIGNIEWA HERCUNIA 

  –  CWYNAR Kazimierz Karol 

  –  HERCUŃ Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 179; 

  4) głosów ważnych oddano 178; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW RYSZARDA KONCKIEGO 

  –  KONCKI Ryszard Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 59. 

Wybory do Rady Miejskiej w Olszynie 

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 5 465. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 734 osób, to jest 

50,03% 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 687; 

  4) głosów ważnych oddano 656; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KURCZEWSKI Piotr Krzysztof 

  b) z listy nr 18 KWW GMINA NA TAK 

  –  ŻĄDŁO Maria 

  c) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA OLSZYNA 

  –  BŁASZCZYK Krzysztof Józef 

  –  JANUSZKO Stanisław Józef 

  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 385; 
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  4) głosów ważnych oddano 377; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA OLSZYNA 

  –  SZNAJDROWICZ Iwona Dorota 

  –  WYPYCH Wiesław 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 954; 

  4) głosów ważnych oddano 931; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ŚWIDERSKA Izabela 

  b) z listy nr 18 KWW GMINA NA TAK 

  –  BĘTLEWSKI Kazimierz 

  –  ZALEWSKA Elżbieta Mirosława 

  c) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA OLSZYNA 

  –  BARAN Sabina Stanisława 

  –  STYCHARZ 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 524; 

  4) głosów ważnych oddano 509; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW GMINA NA TAK 

  –  BAKAN Łukasz Rafał 

  –  SCHINDZIELORS Norbert 

  b) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA OLSZYNA 

  –  OSTROWSKI Patryk 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 184; 

  4) głosów ważnych oddano 179; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA OLSZYNA 

  –  GRUBIZNA Roman Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 60. 

Wybory do Rady Gminy w Platerówce 

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 1 333. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 854 osób, to jest 64,07% 

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 303; 

  4) głosów ważnych oddano 295; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW GMINNA INICJATYWA SAMORZĄDOWA 

  –  KRUPA Marzena Teresa 

  b) z listy nr 19 KWW POZYTYWNE PRZEMIANY 

  –  MAZUR Tadeusz Ryszard 

  –  URBAŃSKA Anna Monika 

  –  MICHNO Grzegorz Robert 

  –  DUL Krzysztof Zbigniew 

  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 141; 

  4) głosów ważnych oddano 139; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BOCIAN Adam Andrzej 

  –  STARCZEWSKI Mariusz Edward 

  b) z listy nr 18 KWW GMINNA INICJATYWA SAMORZĄDOWA 

  –  KUKUREK Grzegorz 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 176; 

  4) głosów ważnych oddano 170; 

  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 18 KWW GMINNA INICJATYWA SAMORZĄDOWA 

  –  BRUKOWSKI Józef 

  –  KOZŁOWSKI Piotr 

  b) z listy nr 19 KWW POZYTYWNE PRZEMIANY 

  –  SIEMASZKO Krystyna Regina 

  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 234; 

  4) głosów ważnych oddano 228; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BARTOSZEWICZ Kazimierz 

  –  JARA Jolanta 

  –  ŚWIEŻAK Mirosław Sylwester 

  –  OSIPIUK Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 61. 

Wybory do Rady Gminy Siekierczyn 

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 3 668. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 792 osób, to jest 

48,85% 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 419; 

  4) głosów ważnych oddano 397; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW KONTYNUACJA PRZEMIAN 

  –  KUŹNIAR Andrzej Tadeusz 

  –  BARABOLA Stanisław Janusz 

  b) z listy nr 19 KWW "NASZA GMINA SIEKIERCZYN" 

  –  HŁADYK Janina Grażyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 



– 135 – 

  

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 335; 

  4) głosów ważnych oddano 322; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW KONTYNUACJA PRZEMIAN 

  –  GRABOWSKI Zbigniew 

  –  TURCZAK Genowefa 

  –  OSTROWSKI Krzysztof Bronisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126; 

  4) głosów ważnych oddano 124; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SŁABICKI Kazimierz 

  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 315; 

  4) głosów ważnych oddano 290; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW KONTYNUACJA PRZEMIAN 

  –  PALCZYŃSKA Teresa 

  –  KRET Piotr 

  b) z listy nr 19 KWW "NASZA GMINA SIEKIERCZYN" 

  –  JANUSZKIEWICZ Mariola Wanda 

  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 337; 

  4) głosów ważnych oddano 327; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  NOWAK Diana 

  –  ZAPALSKI Paweł Andrzej 

  b) z listy nr 18 KWW KONTYNUACJA PRZEMIAN 

  –  ZAJĄC Aniela Katarzyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 



– 136 – 

  

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 88; 

  4) głosów ważnych oddano 86; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW "NASZA GMINA SIEKIERCZYN" 

  –  LESZCZYŃSKI Stanisław Jarosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172; 

  4) głosów ważnych oddano 166; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW KONTYNUACJA PRZEMIAN 

  –  SŁABICKI Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 62. 

Wybory do Rady Gminy Lubin 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10 291. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 718 osób, to jest 

55,56% 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 408; 

  4) głosów ważnych oddano 404; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW "POROZUMIENIE PLUS" 

  –  KRZYWY Mariusz Bogdan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 466; 

  4) głosów ważnych oddano 466; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 32 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH RĘKACH 
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  –  DOBRZYŃSKA Wanda Bronisława 

  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 728; 

  4) głosów ważnych oddano 720; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW UCZYNNOŚĆ, RZETELNOŚĆ I WSPÓŁPRACA 

  –  TEREFELKO Bogdan Paweł 

  b) z listy nr 24 KWW IRENY ROGOWSKIEJ 

  –  MADZIK Julian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 336; 

  4) głosów ważnych oddano 332; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "NASZA GMINA - NASZ DOM" 

  –  PIEKUT Robert 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 535; 

  4) głosów ważnych oddano 522; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  WOJCIECHOWSKI Julian 

  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 431; 

  4) głosów ważnych oddano 429; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 27 KWW CZESŁAWA NIEMCA 

  –  NIEMIEC Czesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 358; 
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  4) głosów ważnych oddano 358; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 24 KWW IRENY ROGOWSKIEJ 

  –  MUCHA Janina Bronisława 

  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 615; 

  4) głosów ważnych oddano 595; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "NASZA GMINA - NASZ DOM" 

  –  JASZCZYSZYN Tadeusz Stanisław 

  b) z listy nr 30 KWW KRZECZYN MAŁY 

  –  RAZOWSKA Gabryela 

  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 433; 

  4) głosów ważnych oddano 420; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW IRENY ROGOWSKIEJ 

  –  CHEŁPA Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 414; 

  4) głosów ważnych oddano 411; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 24 KWW IRENY ROGOWSKIEJ 

  –  FUCZYŁO Jolanta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 260; 

  4) głosów ważnych oddano 253; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW "POROZUMIENIE PLUS" 

  –  PLUTA Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 438; 

  4) głosów ważnych oddano 431; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY 

  –  SZUMLAŃSKI Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 296; 

  4) głosów ważnych oddano 290; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW "POROZUMIENIE PLUS" 

  –  BARCZAK Czesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 63. 

Wybory do Rady Gminy Rudna 

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 5 941. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 106 osób, to jest 

69,11% 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 916; 

  4) głosów ważnych oddano 897; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW "NASZA GMINA" RUDNA 

  –  RACHUNEK Zuzanna Bogusława 

  –  STEFANISZYN Urszula Henryka 

  b) z listy nr 37 KWW DANUTY ADAMSKIEJ 

  –  ADAMSKA Danuta Elżbieta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 260; 

  4) głosów ważnych oddano 255; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW "NASZA GMINA" RUDNA 

  –  SYGNATOWICZ Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 279; 

  4) głosów ważnych oddano 277; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW "NASZA GMINA" RUDNA 

  –  SZYMAŃSKI Zdzisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 197; 

  4) głosów ważnych oddano 189; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW WOLNI OD UKŁADÓW 

  –  SIWY Piotr 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 248; 

  4) głosów ważnych oddano 245; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW "NASZA GMINA" RUDNA 

  –  WANSACZ Stefan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 239; 

  4) głosów ważnych oddano 234; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW WOLNI OD UKŁADÓW 

  –  DZIDA Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 265; 

  4) głosów ważnych oddano 255; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW "NASZA GMINA" RUDNA 

  –  BUBERNAK Bohdan Bogusław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 280; 

  4) głosów ważnych oddano 277; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW "NASZA GMINA" RUDNA 

  –  PASTUCH Roman Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 299; 

  4) głosów ważnych oddano 295; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW "NASZA GMINA" RUDNA 

  –  STANKIEWICZ Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 251; 

  4) głosów ważnych oddano 244; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW "NASZA GMINA" RUDNA 

  –  KOZAK Jan Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 872; 

  4) głosów ważnych oddano 863; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 24 KWW "JOANNA BAGIŃSKA" 

  –  BAGIŃSKA Joanna 

  b) z listy nr 35 KWW WIERY ZGOBIK 
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  –  ZGOBIK Wiera 

  c) z listy nr 38 KWW ZIELONE NAROCZYCE 

  –  GÓRZNY Andrzej Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 64. 

Wybory do Rady Miejskiej w Ścinawie 

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 8 460. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 785 osób, to jest 

56,56% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 880; 

  4) głosów ważnych oddano 857; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW PAULINY WITYK-SZUMNEJ 

  –  WITYK-SZUMNA Paulina Urszula 

  b) z listy nr 24 KWW ANDRZEJA HOLDENMAJERA 

  –  ŻOGALSKA Monika 

  –  SZOPA Marek 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 1 056; 

  4) głosów ważnych oddano 1 013; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 24 KWW ANDRZEJA HOLDENMAJERA 

  –  KUDZIA Renata Stanisława 

  –  ŁUCKI Kazimierz 

  –  CHOMONT-PARZYŃSKA Dominika Marta 

  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 929; 

  4) głosów ważnych oddano 894; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 24 KWW ANDRZEJA HOLDENMAJERA 

  –  MAREK Krzysztof Józef 

  –  PODGÓRSKA Renata Alicja 

  –  WILGOSZ Arkadiusz Donat 

  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 336; 

  4) głosów ważnych oddano 328; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW ANDRZEJA HOLDENMAJERA 

  –  SZUSZKIEWICZ Józef Grzegorz 

  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 477; 

  4) głosów ważnych oddano 471; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW MAŁA OJCZYZNA 

  –  PAŁAC Aneta Agnieszka 

  b) z listy nr 27 KWW JANA KOTAPKI 

  –  CHRYSTYNA Irena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 388; 

  4) głosów ważnych oddano 379; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 27 KWW JANA KOTAPKI 

  –  KRAŚNIAŃSKI Mirosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 407; 

  4) głosów ważnych oddano 395; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW MAŁA OJCZYZNA 

  –  SITARSKI Edward 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 312; 

  4) głosów ważnych oddano 306; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW ANDRZEJA HOLDENMAJERA 

  –  ŚLIWA Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 65. 

Wybory do Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski 

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 8 345. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 028 osób, to jest 

48,27% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 606; 

  4) głosów ważnych oddano 594; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  STĘPIŃSKI Jarosław Marek 

  –  CICHOŃ Arkadiusz Bolesław 

  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 533; 

  4) głosów ważnych oddano 517; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  WOJCIECHOWSKI Dariusz 

  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GAŁUCHA Wilhelm Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 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 866; 

  4) głosów ważnych oddano 844; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  RAUBO Bożena Teresa 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  MAGA Urszula 

  c) z listy nr 20 KWW OLGIERDA PONIŹNIKA 

  –  WILK Tomasz Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 754; 

  4) głosów ważnych oddano 731; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  GUZIK Józef Felicjan 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  CENA Tadeusz Kazimierz 

  –  SKRZYPEK Robert 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 253; 

  4) głosów ważnych oddano 246; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW OLGIERDA PONIŹNIKA 

  –  GUZY Jerzy Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 307; 

  4) głosów ważnych oddano 294; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  WILAS Marta Teresa 

  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 230; 

  4) głosów ważnych oddano 220; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MIKOS Witold 

  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 479; 

  4) głosów ważnych oddano 466; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  CIUPA Edward Marian 

  –  SIDORENKO Edward 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 66. 

Wybory do Rady Miejskiej Gminy Lubomierz 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 971. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 562 osób, to jest 

51,54% 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 737; 

  4) głosów ważnych oddano 705; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  TELEGA Leszek Stanisław 

  –  LASZCZYŃSKI Łukasz Józef 

  –  OSIADACZ Marcin 

  b) z listy nr 20 KWW MARKA MISIEWICZA 

  –  MISIEWICZ Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 90; 

  4) głosów ważnych oddano 88; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  HAJDASZ Józef Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 151; 

  4) głosów ważnych oddano 148; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  SADŁUCKA Ewa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163; 

  4) głosów ważnych oddano 150; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  ACHRAMOWICZ Romuald 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 102; 

  4) głosów ważnych oddano 102; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW WSPÓLNE DOBRO 

  –  PASIERBSKA Małgorzata Irena 

  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 366; 

  4) głosów ważnych oddano 359; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW PRZYMIERZE DLA MIASTA I GMINY 

  –  ŚRODA Marian Michał 

  b) z listy nr 23 KWW LUCYNY FABISZEWSKIEJ-KOZDĘBY 

  –  FABISZEWSKA-KOZDĘBA Lucyna Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 176; 

  4) głosów ważnych oddano 172; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CHROŁ Agnieszka 

  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 201; 

  4) głosów ważnych oddano 196; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  MUSZKA-SOBIECKA Bogusława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 211; 

  4) głosów ważnych oddano 208; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SIKORA 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 126; 

  4) głosów ważnych oddano 125; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 25 KWW POKRZYWNIK 

  –  HAJDASZ Michał Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 239; 

  4) głosów ważnych oddano 235; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
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  –  KOZŁOWSKI Mariusz Mirosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 67. 

Wybory do Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 14 553. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 230 osób, to jest 

42,81% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 433; 

  4) głosów ważnych oddano 424; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW ROMANA KULCZYCKIEGO 

  –  KOBIAŁKA Mirosław Leszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 422; 

  4) głosów ważnych oddano 404; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA LWÓWEK ŚLĄSKI 

  –  ZAMASZ Zbigniew 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 407; 

  4) głosów ważnych oddano 384; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW ROBERTA MIKŁASZEWSKIEGO 

  –  MIKŁASZEWSKI Robert Piotr 

  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 412; 

  4) głosów ważnych oddano 385; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  WRZESIŃSKA Justyna Grażyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 462; 

  4) głosów ważnych oddano 445; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZCZĘSNA Mariola 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 427; 

  4) głosów ważnych oddano 409; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA LWÓWEK ŚLĄSKI 

  –  BUSZEWICZ Krzysztof Michał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 479; 

  4) głosów ważnych oddano 469; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA LWÓWEK ŚLĄSKI 

  –  SZYMONAJTIS Andrzej Julian 

  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 432; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA LWÓWEK ŚLĄSKI 

  –  ŻOJDZIK Jacek Mariusz 

  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 407; 

  4) głosów ważnych oddano 402; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA LWÓWEK ŚLĄSKI 

  –  PŁUCIŃSKA-DĄBROWSKA Ewa Róża 

  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 428; 

  4) głosów ważnych oddano 421; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA LWÓWEK ŚLĄSKI 

  –  CIEŚLIK Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 327; 

  4) głosów ważnych oddano 322; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA LWÓWEK ŚLĄSKI 

  –  KAROŃ Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 396; 

  4) głosów ważnych oddano 388; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW ROMANA KULCZYCKIEGO 

  –  LUSZKA Krzysztofa 

  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 354; 

  4) głosów ważnych oddano 351; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW LWÓWEK ŚL. 2010 

  –  SIELEWICZ Czesława Wanda 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 405; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  FISZER Wiesława Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 422; 

  4) głosów ważnych oddano 415; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA LWÓWEK ŚLĄSKI 

  –  FIJAŁKOWSKA Ewa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 68. 

Wybory do Rady Miejskiej Gminy Mirsk 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7 378. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 422 osób, to jest 

46,38% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 236; 

  4) głosów ważnych oddano 235; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW BEZPIECZEŃSTWO 

  –  KONSUR Piotr 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 628; 

  4) głosów ważnych oddano 606; 

  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 19 KWW IZERSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  –  FIREK Wojciech 

  b) z listy nr 21 KWW MŁODZIEŻY 

  –  DOMIN Maciej Wojciech 

  c) z listy nr 23 KWW PONAD PODZIAŁAMI 

  –  PUCHALSKI Zbigniew 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 877; 

  4) głosów ważnych oddano 843; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  HNYDYSZYN Ryszard Piotr 

  b) z listy nr 19 KWW IZERSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  –  BASZAK Bartosz Marcin 

  –  NOWICKI Bogusław Piotr 

  c) z listy nr 22 KWW NIS 

  –  PRZYBYLSKI Tadeusz 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 496; 

  4) głosów ważnych oddano 487; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW IZERSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  –  ALCHIMOWICZ Antoni 

  b) z listy nr 26 KWW "TYGRYSY SUKCESU" 

  –  WARZYBOK Danuta 

  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 189; 

  4) głosów ważnych oddano 188; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW NIS 

  –  MACHULAK Janusz Józef 

  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 300; 

  4) głosów ważnych oddano 292; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  KIRICOV Vangel 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 143; 

  4) głosów ważnych oddano 143; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW NIS 

  –  KARATYSZ Maria 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 305; 

  4) głosów ważnych oddano 305; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW IZERSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  –  BABIK Stanisław 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 248; 

  4) głosów ważnych oddano 248; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW NIS 

  –  PINDEL Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 69. 

Wybory do Rady Miasta i Gminy Wleń 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 715. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 189 osób, to jest 

58,92% uprawnionych do głosowania. 
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Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 

  4) głosów ważnych oddano 145; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW ŁĄCZY NAS GMINA WLEŃ 

  –  MALINOWSKI Stanisław Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 173; 

  4) głosów ważnych oddano 171; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW IWONY KOBIERECKIEJ 

  –  WÓJCIK Ewelina Agnieszka 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 157; 

  4) głosów ważnych oddano 151; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW ŁĄCZY NAS GMINA WLEŃ 

  –  KWOLIK Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 156; 

  4) głosów ważnych oddano 156; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW ARTURA ZYCHA 

  –  KOCZARSKI Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172; 

  4) głosów ważnych oddano 169; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 20 KWW WLEŃ NASZA PRZYSZŁOŚĆ 

  –  SKROBUK 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 160; 

  4) głosów ważnych oddano 158; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW ŁĄCZY NAS GMINA WLEŃ 

  –  RYBIAŁEK Maciej 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 116; 

  4) głosów ważnych oddano 113; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE WLEŃ 

  –  MIKULICZ Stanisław Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 

  4) głosów ważnych oddano 141; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW IWONY KOBIERECKIEJ 

  –  BIRULO Waldemar 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 161; 

  4) głosów ważnych oddano 154; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE WLEŃ 

  –  KOTOŁOWSKA Katarzyna Izabela 

  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 253; 

  4) głosów ważnych oddano 247; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE WLEŃ 

  –  CZAPSKI Andrzej 

  b) z listy nr 22 KWW IWONY KOBIERECKIEJ 

  –  WOJDYŁA Marianna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 171; 

  4) głosów ważnych oddano 170; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW ARTURA ZYCHA 

  –  TOMOŃ Grażyna Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 130; 

  4) głosów ważnych oddano 130; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW ADAMA SZKUT 

  –  LEBIEDŹ Zbigniew Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160; 

  4) głosów ważnych oddano 157; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE WLEŃ 

  –  ŁUSZCZYK Kazimierz Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 87; 

  4) głosów ważnych oddano 83; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE WLEŃ 

  –  ZAMOŻNIEWICZ Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 70. 

Wybory do Rady Gminy Cieszków 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 755. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 222 osób, to jest 

59,17% 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 488; 

  4) głosów ważnych oddano 467; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PLUCIŃSKI Robert Adam 

  b) z listy nr 22 KWW WRZOS 

  –  STANOWSKI Stanisław 

  c) z listy nr 23 KWW PIOTRA KOZŁOWSKIEGO 

  –  KOZŁOWSKI 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 450; 

  4) głosów ważnych oddano 429; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ZAŁĘŻNY Zdzisław Andrzej 

  b) z listy nr 19 KWW "CIESZKÓW 2014" 

  –  MROCZEK Zbigniew Marek 

  c) z listy nr 22 KWW WRZOS 

  –  SOŁTYS Karol Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 157; 

  4) głosów ważnych oddano 149; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 22 KWW WRZOS 

  –  BAJODEK Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 117; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KĘSY Janusz 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 112; 

  4) głosów ważnych oddano 101; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW WRZOS 

  –  BUTA Mieczysław Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155; 

  4) głosów ważnych oddano 151; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW CIS 

  –  KORDA Wacław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 127; 

  4) głosów ważnych oddano 124; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW LEWICA RAZEM 

  –  KINDRAT Rozalia Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 

  4) głosów ważnych oddano 156; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WOŹNIAK Stanisław Karol 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 110; 

  4) głosów ważnych oddano 106; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ŁUSZCZYŃSKI Lesław Mieczysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 

  4) głosów ważnych oddano 142; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW MORWA 

  –  RAJCZYK Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 198; 

  4) głosów ważnych oddano 197; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW WRZOS 

  –  GRAJCZAK Jan Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 71. 

Wybory do Rady Gminy Krośnice 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6 336. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 432 osób, to jest 

54,17% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

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

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 186; 

  4) głosów ważnych oddano 183; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW MIROSŁAWA DROBINY 

  –  KRAWCZYK 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 911; 

  4) głosów ważnych oddano 868; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CHOŁODECKI Jerzy 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  POWSZEK Małgorzata Anna 

  c) z listy nr 21 KWW MIROSŁAWA DROBINY 

  –  SKRZYPCZYK Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 763; 

  4) głosów ważnych oddano 743; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ADAMUS Zofia Grażyna 

  –  KORZENIOWSKI Andrzej 

  b) z listy nr 21 KWW MIROSŁAWA DROBINY 

  –  KOWALSKI Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 242; 

  4) głosów ważnych oddano 240; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW MIROSŁAWA DROBINY 

  –  MAZIK Mariusz Piotr 

  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 247; 

  4) głosów ważnych oddano 243; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW LEWICA RAZEM 

  –  STANIECKI Rafał Mieczysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 227; 

  4) głosów ważnych oddano 224; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MORAWEK Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 302; 

  4) głosów ważnych oddano 295; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOŁODZIEJ Zbigniew 

  b) z listy nr 22 KWW JANA KRZYSZTOFIKA 

  –  SKIBIŃSKA Maria Lucyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181; 

  4) głosów ważnych oddano 171; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  TOKARZ Józef Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 373; 

  4) głosów ważnych oddano 363; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW LEWICA RAZEM 
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  –  PAWLAK Dorota 

  b) z listy nr 21 KWW MIROSŁAWA DROBINY 

  –  DZIEKAN Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 72. 

Wybory do Rady Miejskiej w Bierutowie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8 243. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 058 osób, to jest 

49,23% 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 361; 

  4) głosów ważnych oddano 342; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW BOGDANA KOBIAŁKI 2006 

  –  HADRYŚ Jacek Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 304; 

  4) głosów ważnych oddano 288; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW BOGDANA KOBIAŁKI 2006 

  –  PRZYBYLSKI Przemysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 289; 

  4) głosów ważnych oddano 273; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW BIERUTÓW PLUS 

  –  KRÓLAK Przemysław Edmund 

  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 298; 

  4) głosów ważnych oddano 286; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 25 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

  –  SŁOMSKI Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 375; 

  4) głosów ważnych oddano 350; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW BOGDANA KOBIAŁKI 2006 

  –  KOCIOŁEK Urszula 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 296; 

  4) głosów ważnych oddano 282; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW BOGDANA KOBIAŁKI 2006 

  –  POLANOWSKI Kasper Julian 

  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 371; 

  4) głosów ważnych oddano 359; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW BOGDANA KOBIAŁKI 2006 

  –  CHARLICKI 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 255; 

  4) głosów ważnych oddano 248; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW BIERUTÓW PLUS 

  –  REJAK Rafał Daniel 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 238; 

  4) głosów ważnych oddano 230; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW "GMINA BIERUTÓW - NASZ WSPÓLNY DOM" 

  –  BERNAŚ 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 155; 

  4) głosów ważnych oddano 151; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW BOGDANA KOBIAŁKI 2006 

  –  WRÓBLEWSKI Ryszard Stanisław 

  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 397; 

  4) głosów ważnych oddano 366; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW BOGDANA KOBIAŁKI 2006 

  –  ZAGÓRSKA Anna Emilia 

  b) z listy nr 25 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

  –  KWAŚNIEWSKI Jan Józef 

  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 193; 

  4) głosów ważnych oddano 182; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW BOGDANA KOBIAŁKI 2006 

  –  JARZĄB Marianna 

  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 274; 

  4) głosów ważnych oddano 270; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 22 KWW BOGDANA KOBIAŁKI 2006 

  –  KARAKUŁA Mariusz Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 252; 

  4) głosów ważnych oddano 247; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW BOGDANA KOBIAŁKI 2006 

  –  KAPUŚNIAK Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 73. 

Wybory do Rady Gminy Dobroszyce 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 970. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 803 osób, to jest 

56,40% 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 159; 

  4) głosów ważnych oddano 154; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW JANA GŁOWY 

  –  BIEŃKO Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 215; 

  4) głosów ważnych oddano 212; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

  –  RUTKOWSKI Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 190; 

  4) głosów ważnych oddano 188; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW JANA GŁOWY 

  –  LECHAŃSKI Marek Paweł 

  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 217; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW DOBROSZYCE - LEPSZE ŻYCIE 

  –  KOCIK Mirosław Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163; 

  4) głosów ważnych oddano 158; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW JANA GŁOWY 

  –  DOKTOR Waldemar Gerard 

  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 157; 

  4) głosów ważnych oddano 155; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW JANA GŁOWY 

  –  KĘDZIERSKA Ewa 

  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 251; 

  4) głosów ważnych oddano 250; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW JANA GŁOWY 

  –  WALA Maria Teresa 

  –  KOZOŁUB Jakub 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 234; 

  4) głosów ważnych oddano 232; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW JANA GŁOWY 

  –  CZYŻEWSKA Grażyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 199; 

  4) głosów ważnych oddano 194; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

  –  DUDEK Izabela Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 013; 

  4) głosów ważnych oddano 994; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  PAWLAK Tomasz 

  b) z listy nr 20 KWW JANA GŁOWY 

  –  SMARDZ Krystyna 

  –  HOLD Andrzej Adam 

  c) z listy nr 21 KWW DOBROSZYCE - LEPSZE ŻYCIE 

  –  CIOSEK Artur Przemysław 

  d) z listy nr 24 KWW DARIUSZA PALMY 

  –  PALMA Dariusz Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 74. 

Wybory do Rady Gminy Dziadowa Kłoda 

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 3 613. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 714 osób, to jest 

47,44% 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 186; 

  4) głosów ważnych oddano 183; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WNUK Barbara 

  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  OWCZAREK Paweł 

  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 528; 

  4) głosów ważnych oddano 524; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WÓJCIK Grzegorz Józef 

  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  FRYCZKOWSKI Andrzej Ryszard 

  –  TRONINA Michał Andrzej 

  c) z listy nr 18 KWW NASZA WSPÓLNA GMINA 

  –  PALUSZEK Józefa Gabriela 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 113; 

  4) głosów ważnych oddano 111; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MORAŃSKI 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 130; 

  4) głosów ważnych oddano 125; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW NASZA WSPÓLNA GMINA 
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  –  FUCHS Witold Olgierd 

  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 171; 

  4) głosów ważnych oddano 167; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW NASZA WSPÓLNA GMINA 

  –  KOĆWIN Władysław Tadeusz 

  –  PIEPRZ Mariola 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 101; 

  4) głosów ważnych oddano 101; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW NASZA WSPÓLNA GMINA 

  –  MAZUR Zbigniew 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 116; 

  4) głosów ważnych oddano 114; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW NASZA WSPÓLNA GMINA 

  –  BERKA Elżbieta Wanda 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 134; 

  4) głosów ważnych oddano 131; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW NASZA WSPÓLNA GMINA 

  –  PŁUCIENNIK Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 235; 

  4) głosów ważnych oddano 229; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  OTWINOWSKI Grzegorz 

  b) z listy nr 18 KWW NASZA WSPÓLNA GMINA 

  –  PECYNA Dariusz Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 75. 

Wybory do Rady Miejskiej w Międzyborzu 

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 3 993. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 518 osób, to jest 

63,06% 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 685; 

  4) głosów ważnych oddano 665; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW PRZYJAZNA GMINA MIĘDZYBÓRZ 

  –  LECHOWICZ Witold Michał 

  b) z listy nr 20 KWW JAROSŁAWA JAROSIKA 

  –  KĘDZIORA Maria 

  c) z listy nr 24 KWW SAMORZĄDNI I PRZEDSIĘBIORCZY 

  –  HOFMAN Leszek Hieronim 

  –  STEMPIN Tomasz 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 535; 

  4) głosów ważnych oddano 518; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW JAROSŁAWA JAROSIKA 

  –  KĘDZIORA Przemysław Sylwester 

  b) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2002 

  –  CIERPKA Marek 

  c) z listy nr 26 KWW LESZKA ILIŃSKIEGO 
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  –  WRÓBEL Magdalena Aleksandra 

  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 146; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 24 KWW SAMORZĄDNI I PRZEDSIĘBIORCZY 

  –  LEMIESZ Krystyna Julianna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 259; 

  4) głosów ważnych oddano 256; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 24 KWW SAMORZĄDNI I PRZEDSIĘBIORCZY 

  –  TORUCKA-DĘBOWSKA 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 157; 

  4) głosów ważnych oddano 154; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW KWIATKOWSKIEJ NASZA GMINA NASZ DOM 

  –  MIGASIEWICZ Wioletta Dorota 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 140; 

  4) głosów ważnych oddano 140; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 26 KWW LESZKA ILIŃSKIEGO 

  –  STEMPIN Monika 

  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 209; 

  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2002 

  –  KAWA-DUŚ Beata Sylwia 

  b) z listy nr 26 KWW LESZKA ILIŃSKIEGO 

  –  DUŚ Otylia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 252; 

  4) głosów ważnych oddano 246; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW SAMORZĄDNI I PRZEDSIĘBIORCZY 

  –  KOSMALA Marek Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 130; 

  4) głosów ważnych oddano 128; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2002 

  –  ZAPEŃSKA Sabina Barbara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 76. 

Wybory do Rady Gminy Oleśnica 

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 7 213. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 775 osób, to jest 

52,34% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 9, nr 10, nr 14, 

w których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie 

mandatów w okręgach. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 275; 

  4) głosów ważnych oddano 270; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW MARCIN KASINA 
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  –  JAROSZEWSKI Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 260; 

  4) głosów ważnych oddano 259; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

  –  BARTOSIK Jacek 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 381; 

  4) głosów ważnych oddano 376; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

  –  ANDREASIK Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 289; 

  4) głosów ważnych oddano 288; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

  –  SZYMAŃSKI Grzegorz Marcin 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 282; 

  4) głosów ważnych oddano 278; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW MARCIN KASINA 

  –  BEDNARSKA Janina 

  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 308; 

  4) głosów ważnych oddano 299; 

  5) radną została wybrana: 
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  a) z listy nr 18 KWW NOWOCZESNA WIEŚ W GMINIE OLEŚNICA 

  –  KOTWA Elżbieta Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 356; 

  4) głosów ważnych oddano 350; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW MARCIN KASINA 

  –  KAWECKI Jacenty 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 260; 

  4) głosów ważnych oddano 254; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW NOWOCZESNA WIEŚ W GMINIE OLEŚNICA 

  –  SYCIANKO Maciej Wiktor 

  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 MARCIN KASINA 

  –  KUNAJ Tadeusz 

  4) 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 20 KWW MARCIN KASINA 

  –  SIERUGA Aleksandra Stefania 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 334; 

  4) głosów ważnych oddano 329; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW NOWOCZESNA WIEŚ W GMINIE OLEŚNICA 

  –  MAMROT Stanisław Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 295; 

  4) głosów ważnych oddano 292; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW MARCIN KASINA 

  –  UBA Waldemar Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 375; 

  4) głosów ważnych oddano 372; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW MARCIN KASINA 

  –  HUNGIER Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW MARCIN KASINA 

  –  SŁOTNICKI Marian 

  4) 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 360; 

  4) głosów ważnych oddano 347; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW MARCIN KASINA 

  –  KACZMAREK Czesław Franciszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 77. 

Wybory do Rady Miejskiej w Sycowie 

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 13 130. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 912 osób, to jest 

45,03% 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 2 085; 

  4) głosów ważnych oddano 2 016; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  ANDERS Rafał Wojciech 

  b) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY SYCÓW 

  –  BIERNACKI Stanisław Jerzy 

  –  NOGALA Barbara Elżbieta 

  –  WALCZAK Jarosław 

  c) z listy nr 22 KWW DARIUSZA MANIAKA 

  –  MANIAK Dariusz Dominik 

  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 1 833; 

  4) głosów ważnych oddano 1 794; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  SKUZA Mieczysław Krzysztof 

  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  RUBIK Marek Piotr 

  c) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

  –  LENTKA Krzysztof 

  d) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY SYCÓW 

  –  CICHOŃ Kazimierz 

  –  MONIUSZKO Bolesław 

  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 255; 

  4) głosów ważnych oddano 254; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

  –  TROSKA Mieczysław Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 388; 

  4) głosów ważnych oddano 383; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY SYCÓW 

  –  KAPICA Wiesław 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 413; 

  4) głosów ważnych oddano 407; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW KAZIMIERZA JACKA MIESZAŁY 

  –  MIESZAŁA Kazimierz Jacenty 

  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 396; 

  4) głosów ważnych oddano 387; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

  –  BEDNAREK Zdzisław 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 542; 

  4) głosów ważnych oddano 518; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY SYCÓW 

  –  STANIEWICZ Zenon 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 78. 

Wybory do Rady Miejskiej w Twardogórze 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10 444. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 239 osób, to jest 

50,16% 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 445; 

  4) głosów ważnych oddano 438; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "GOSPODARNI PLUS" 

  –  PLIZGA 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 293; 

  4) głosów ważnych oddano 286; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "GOSPODARNI PLUS" 

  –  MOCZULSKI Andrzej Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 528; 

  4) głosów ważnych oddano 513; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2002 

  –  SZYDEŁKO Witold Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 221; 

  4) głosów ważnych oddano 218; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW "GOSPODARNI PLUS" 

  –  SOBCZAK Sylwia Edyta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 253; 

  4) głosów ważnych oddano 247; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2002 

  –  SKRZYPIEC Jerzy 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 419; 

  4) głosów ważnych oddano 418; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW MŁODZI DLA TWARDOGÓRY 

  –  PAPROCKI Przemysław Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 399; 

  4) głosów ważnych oddano 379; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "GOSPODARNI PLUS" 

  –  ADAMSKI Stanisław Wiesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 303; 

  4) głosów ważnych oddano 294; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW "GOSPODARNI PLUS" 

  –  FRANC Barbara 

  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 302; 

  4) głosów ważnych oddano 293; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW "GOSPODARNI PLUS" 

  –  GAWIN-KAHLA Liliana Jadwiga 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 324; 

  4) głosów ważnych oddano 311; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "GOSPODARNI PLUS" 

  –  BARAŃSKI Piotr Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 347; 

  4) głosów ważnych oddano 332; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "GOSPODARNI PLUS" 

  –  PECICAN Liviu Pompiliu 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 331; 

  4) głosów ważnych oddano 322; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "GOSPODARNI PLUS" 

  –  OBIEGŁO Andrzej Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 290; 

  4) głosów ważnych oddano 282; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "GOSPODARNI PLUS" 

  –  KOWALSKI Mieczysław 

  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 399; 

  4) głosów ważnych oddano 391; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW MŁODZI DLA TWARDOGÓRY 

  –  WOŹNIAK Mariusz 

  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 385; 
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  4) głosów ważnych oddano 371; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DRAPIEWSKI Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 79. 

Wybory do Rady Gminy Domaniów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 678. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 057 osób, to jest 

55,93% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 6, nr 8, w 

których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów 

w okręgach. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 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 406; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  ŻYGADŁO Wincenty 

  b) z listy nr 20 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2010 

  –  RUDNIK-WEINERT Elżbieta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160; 

  4) głosów ważnych oddano 158; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 25 KWW ZB.DZ. 

  –  DZIUMAKOWSKI Zbigniew Edward 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 137; 

  4) głosów ważnych oddano 125; 
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  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW SAMORZĄDNI 2010 

  –  GŁOGULSKA Grażyna 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 155; 

  4) głosów ważnych oddano 151; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW SAMORZĄDNI 2010 

  –  LIPNIAK Mieczysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 

  4) głosów ważnych oddano 140; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2010 

  –  DUMAŃSKI Waldemar Wiesław 

  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 20 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2010 

  –  MICHNIEWICZ Wiesław 

  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 147; 

  4) głosów ważnych oddano 145; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2010 

  –  WIŚNIOWSKI Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW SAMORZĄDNI 2010 
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  –  ŻYGADŁO Zdzisław Józef 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 202; 

  4) głosów ważnych oddano 194; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW SAMORZĄDNI 2010 

  –  STRZĄBAŁA Anna Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 104; 

  4) głosów ważnych oddano 103; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW SAMORZĄDNI 2010 

  –  BOCHENKIEWICZ Fryderyk 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 138; 

  4) głosów ważnych oddano 132; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2010 

  –  JASIK Krzysztof Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 443; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW SAMORZĄDNI 2010 

  –  KUCHARSKI Lucjan Mieczysław 

  b) z listy nr 20 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2010 

  –  KOŁECKI Leszek Tadeusz 

  –  GODZIK Jadwiga Barbara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 80. 

Wybory do Rady Gminy Oława 

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 11 381. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 458 osób, to jest 

47,96% 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 1 158; 

  4) głosów ważnych oddano 1 125; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  MICHAŁOWSKI Mariusz Bartłomiej 

  b) z listy nr 20 KWW GOSPODARNA GMINA OŁAWA 

  –  NIEWODNICZAŃSKI Tomasz 

  c) z listy nr 21 KW LZS 

  –  BUBAŁA Paweł 

  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 663; 

  4) głosów ważnych oddano 637; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  GRENDYSZ Władysław 

  b) z listy nr 20 KWW GOSPODARNA GMINA OŁAWA 

  –  KOŁODZIEJ Maria Irena 

  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 560; 

  4) głosów ważnych oddano 542; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW GOSPODARNA GMINA OŁAWA 
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  –  KRÓTKI Piotr Mikołaj 

  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 237; 

  4) głosów ważnych oddano 229; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW "GMINA TO NASZ DOM" 

  –  WITKOWSKI Dariusz Benedykt 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 456; 

  4) głosów ważnych oddano 441; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW "GMINA TO NASZ DOM" 

  –  PIOTROWSKI Artur Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 393; 

  4) głosów ważnych oddano 384; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW GOSPODARNA GMINA OŁAWA 

  –  OLECH Weronika 

  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 294; 

  4) głosów ważnych oddano 287; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KW LZS 

  –  MĄDRZYK 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 367; 

  4) głosów ważnych oddano 357; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 21 KW LZS 

  –  CZAPKA Bogusław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 391; 

  4) głosów ważnych oddano 389; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW GOSPODARNA GMINA OŁAWA 

  –  ŁAGODZIŃSKI Bogumił Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 372; 

  4) głosów ważnych oddano 364; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2010 

  –  KSIĘŻOPOLSKA Mirosława 

  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 567; 

  4) głosów ważnych oddano 556; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KW LZS 

  –  CINKOWSKI Szczepan Waldemar 

  –  CHOMICKI Zbigniew Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 81. 

Wybory do Rady Miejskiej w Chocianowie 

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 10 378. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 745 osób, to jest 

55,36% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 743; 

  4) głosów ważnych oddano 728; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  BARTOSZ Ryszard 

  b) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE 

  –  ŁYSIAK Krystyna 

  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 825; 

  4) głosów ważnych oddano 801; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  STASZCZAK Bogdan 

  b) z listy nr 21 KWW SZANSA DLA CHOCIANOWA 

  –  PIOTROWSKI Norbert Jacek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 733; 

  4) głosów ważnych oddano 699; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE 

  –  OSOLIŃSKI Henryk 

  b) z listy nr 23 KWW JANUSZA ZIELONEGO 

  –  FILIPIAK Leszek Władysław 

  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 637; 

  4) głosów ważnych oddano 616; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE 

  –  ROLSKA Beata Edyta 

  –  SAMBOR Marian Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 747; 

  4) głosów ważnych oddano 727; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE 

  –  LESZCZYŃSKI Krzysztof 

  b) z listy nr 23 KWW JANUSZA ZIELONEGO 

  –  KINDRA Grażyna Zofia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 324; 

  4) głosów ważnych oddano 305; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE 

  –  SIWIEC Stanisław 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 536; 

  4) głosów ważnych oddano 527; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW ROMANA KOWALSKIEGO "JEDNOŚĆ" 

  –  CYMBAŁA Bogumiła Kazimiera 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 385; 

  4) głosów ważnych oddano 379; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE 

  –  KLITA Bronisław 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 323; 

  4) głosów ważnych oddano 316; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE 
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  –  KISIELEWICZ Edward 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 492; 

  4) głosów ważnych oddano 481; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 24 KWW ZOFII SKAWIŃSKIEJ 

  –  SKAWIŃSKA Zofia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 82. 

Wybory do Rady Gminy w Gaworzycach 

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 3 032. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 892 osób, to jest 

62,40% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 679; 

  4) głosów ważnych oddano 661; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "GMINA GAWORZYCE NASZYM DOMEM" 

  –  HAJDUK Radosław Mariusz 

  –  MAREK Iwona Katarzyna 

  –  PODLAK Dariusz 

  –  RÓŻYCKA Małgorzata Mariola 

  –  LAZAREK Mariusz Jarosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 202; 

  4) głosów ważnych oddano 201; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "GMINA GAWORZYCE NASZYM DOMEM" 
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  –  BURDA Janina 

  b) z listy nr 22 KWW RAZEM TWORZYMY PRZYSZŁOŚĆ 

  –  BIAŁEK Edward 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 116; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW "GMINA GAWORZYCE NASZYM DOMEM" 

  –  RATAJCZAK Beata Mirosława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 110; 

  4) głosów ważnych oddano 109; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW "GMINA GAWORZYCE NASZYM DOMEM" 

  –  PAWLISZYN Danuta Krystyna 

  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 156; 

  4) głosów ważnych oddano 151; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "GMINA GAWORZYCE NASZYM DOMEM" 

  –  URBANIAK Roman 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 116; 

  4) głosów ważnych oddano 116; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW RAZEM TWORZYMY PRZYSZŁOŚĆ 

  –  WOJTCZAK Bożena Dorota 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 259; 
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  4) głosów ważnych oddano 252; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "GMINA GAWORZYCE NASZYM DOMEM" 

  –  SOJKA Anna Mariola 

  –  RACZKOWSKI Ryszard Czesław 

  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 250; 

  4) głosów ważnych oddano 245; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "GMINA GAWORZYCE NASZYM DOMEM" 

  –  JANUSZ Kazimierz 

  b) z listy nr 22 KWW RAZEM TWORZYMY PRZYSZŁOŚĆ 

  –  BORKOWSKA Marzena Danuta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 83. 

Wybory do Rady Gminy w Grębocicach 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 108. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 573 osób, to jest 

62,63% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 750; 

  4) głosów ważnych oddano 737; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW LASZCZOWSKI 

  –  LEBIODA Czesława 

  b) z listy nr 20 KWW GRĘBOCICE GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ 

  –  LIPSKI Stanisław 

  –  STĘPNIAK Mirosława Stanisława 

  –  SZADYKO Paweł Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 102; 

  4) głosów ważnych oddano 99; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW GRĘBOCICE GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ 

  –  MIRSKA Anna Małgorzata 

  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 339; 

  4) głosów ważnych oddano 336; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW GRĘBOCICE GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ 

  –  SIWIŃSKI Zdzisław 

  –  SZPYTKO Lucyna 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 214; 

  4) głosów ważnych oddano 210; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW GRĘBOCICE GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ 

  –  KUZARA Tadeusz 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 167; 

  4) głosów ważnych oddano 158; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW GRĘBOCICE GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ 

  –  PAKIET Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181; 

  4) głosów ważnych oddano 178; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW GRĘBOCICE GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ 

  –  PASTERNAK Jadwiga 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 148; 

  4) głosów ważnych oddano 146; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW GRĘBOCICE GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ 

  –  SZOCIK Paweł Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 170; 

  4) głosów ważnych oddano 168; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW GNMO 

  –  DĘBEK Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 231; 

  4) głosów ważnych oddano 229; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 26 KWW KRZYSZTOFA KAMIŃSKIEGO 

  –  KAMIŃSKI Krzysztof Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 137; 

  4) głosów ważnych oddano 136; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW GRĘBOCICE GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ 

  –  WDOWCZYK Bernard Kacper 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 134; 

  4) głosów ważnych oddano 130; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
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  –  BRYGIER Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 84. 

Wybory do Rady Miejskiej w Przemkowie 

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 7 141. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 470 osób, to jest 

48,59% 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 712; 

  4) głosów ważnych oddano 685; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KRUPSKA Helena Antonina 

  b) z listy nr 19 KWW STANISŁAWA PĘPKOWSKIEGO 

  –  JANIKOWSKI Jacek 

  –  MENDEL Elżbieta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 492; 

  4) głosów ważnych oddano 472; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW STANISŁAWA PĘPKOWSKIEGO 

  –  DRABIK Władysław Andrzej 

  b) z listy nr 22 KWW DUŻA I MAŁA HUTA 

  –  JANISIO 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 268; 

  4) głosów ważnych oddano 265; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "NASZE MIASTO PRZEMKÓW" 
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  –  MATUSZAK Janusz 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 281; 

  4) głosów ważnych oddano 264; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW STANISŁAWA PĘPKOWSKIEGO 

  –  STELMASIAK Zbigniew Józef 

  b) z listy nr 20 KWW "NASZE MIASTO PRZEMKÓW" 

  –  PIEC 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 414; 

  4) głosów ważnych oddano 390; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW STANISŁAWA PĘPKOWSKIEGO 

  –  DALECKA Maria 

  –  RUDYK Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 517; 

  4) głosów ważnych oddano 500; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW STANISŁAWA PĘPKOWSKIEGO 

  –  KUNCIK Tomasz Andrzej 

  –  MAZUREK Stanisław 

  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 786; 

  4) głosów ważnych oddano 757; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW STANISŁAWA PĘPKOWSKIEGO 

  –  ANDRZEJCZAK Mirosław Andrzej 

  b) z listy nr 20 KWW "NASZE MIASTO PRZEMKÓW" 
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  –  URBANIAK Waldemar Marek 

  –  KANIA Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 85. 

Wybory do Rady Gminy w Radwanicach 

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 3 614. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 091 osób, to jest 

57,86% 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 142; 

  4) głosów ważnych oddano 139; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW CZAS NA ZMIANY W GMINIE RADWANICE 

  –  JUNI Mirosława Teresa 

  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 395; 

  4) głosów ważnych oddano 382; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW CZAS NA ZMIANY W GMINIE RADWANICE 

  –  OLEJNIK Józef Marian 

  –  WIŚNIEWSKI Marcin Jan 

  b) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA RADWANICE 

  –  NAJWER Mirosław 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 290; 

  4) głosów ważnych oddano 276; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW CZAS NA ZMIANY W GMINIE RADWANICE 



– 198 – 

  

  –  RZEPKA Mirosław Andrzej 

  –  MŁODZIANOWSKI Edward Bolesław 

  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 642; 

  4) głosów ważnych oddano 632; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW CZAS NA ZMIANY W GMINIE RADWANICE 

  –  JOKIEL Izabela Ewa 

  b) z listy nr 22 KWW PRZYJAZNA WIEŚ RADWANICE 

  –  NIEMASZ Ryszard 

  c) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA RADWANICE 

  –  FLAK Ewa Izabela 

  d) z listy nr 24 KWW WIOLETTY RZEPKA 

  –  RZEPKA Wioletta 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 255; 

  4) głosów ważnych oddano 249; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW BEZ BALASTU 

  –  NONAS Krzysztof Aleksander 

  –  PIWKO Paweł Adam 

  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 367; 

  4) głosów ważnych oddano 364; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW CZAS NA ZMIANY W GMINIE RADWANICE 

  –  TYLCZYŃSKI Wojciech Jan 

  b) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA RADWANICE 

  –  KARKOWSKA Anna Edwarda 

  –  DĄBROWSKI Mieczysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 86. 

Wybory do Rady Gminy Borów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 988. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 929 osób, to jest 

48,37% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 2, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 295; 

  4) głosów ważnych oddano 283; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW JUSTYNY OLANIN 

  –  JĘDRZEJEWSKA Krystyna Bożena 

  b) z listy nr 22 KWW ZIEMIA BOROWSKA 

  –  SELUCHA Dariusz Krzysztof 

  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 22 KWW ZIEMIA BOROWSKA 

  –  ŻYGADŁO Adam Stanisław 

  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 126; 

  4) głosów ważnych oddano 123; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  DARECKA Ewa Agnieszka 

  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 151; 

  4) głosów ważnych oddano 150; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PIETRZAK Wojciech 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 77; 

  4) głosów ważnych oddano 74; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW ZIEMIA BOROWSKA 

  –  CHABERSKI Krzysztof Józef 

  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 372; 

  4) głosów ważnych oddano 360; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  HUTNIK Krzysztof 

  b) z listy nr 22 KWW ZIEMIA BOROWSKA 

  –  KOSIŃSKA Grażyna Elżbieta 

  –  BAGIŃSKI Maciej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 109; 

  4) głosów ważnych oddano 107; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GOLEC 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 128; 

  4) głosów ważnych oddano 123; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  SOBOTKIEWICZ Paweł Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 176; 

  4) głosów ważnych oddano 175; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GRZEBIEŃ Waldemar Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 206; 

  4) głosów ważnych oddano 202; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW ZIEMIA BOROWSKA 

  –  ŁOPATA Ewa Stanisława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 154; 

  4) głosów ważnych oddano 154; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW JUSTYNY OLANIN 

  –  OLANIN Justyna Monika 

  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 135; 

  4) głosów ważnych oddano 133; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW ZIEMIA BOROWSKA 

  –  NOWICKI Waldemar 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 87. 

Wybory do Rady Gminy w Kondratowicach 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 386. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 832 osób, to jest 

54,11% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 11, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 232; 

  4) głosów ważnych oddano 228; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA KONDRATOWICE 

  –  OSSOWSKI Tomasz 

  –  STRĄCZEK Daniel Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 167; 

  4) głosów ważnych oddano 164; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA KONDRATOWICE 

  –  KRAWCZYSZYN Czesław Marek 

  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 327; 

  4) głosów ważnych oddano 319; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA KONDRATOWICE 

  –  SKORUPSKI Aleksander Stanisław 

  –  WOSZCZAK Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172; 

  4) głosów ważnych oddano 167; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA KONDRATOWICE 
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  –  GRZELKA Czesław Wacław 

  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 219; 

  4) głosów ważnych oddano 213; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA KONDRATOWICE 

  –  MUCHOROWSKI Henryk 

  b) z listy nr 26 KWW MŁODOŚĆ DLA GMINY KONDRATOWICE 

  –  SZCZUROWSKI Marcin Tomasz 

  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 169; 

  4) głosów ważnych oddano 162; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW RAZEM DLA SAMORZĄDU 

  –  OLĘDZKA Katarzyna 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 117; 

  4) głosów ważnych oddano 114; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA KONDRATOWICE 

  –  BARAŃSKI Henryk 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 165; 

  4) głosów ważnych oddano 159; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA KONDRATOWICE 

  –  BIAŁKOWSKI Zygmunt 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 102; 
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  4) głosów ważnych oddano 97; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 24 KWW WIEŚ 2010 

  –  GRONDYS Jolanta Franciszka 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162; 

  4) głosów ważnych oddano 162; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW WIEŚ 2010 

  –  GRĄDYS Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA KONDRATOWICE 

  –  NOWAK Marianna 

  –  CHARĘZA Wacław 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 88. 

Wybory do Rady Gminy Przeworno 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 169. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 183 osób, to jest 

52,36% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 170; 

  4) głosów ważnych oddano 164; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOŁODZIEJCZYK Wanda Ewa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 543; 

  4) głosów ważnych oddano 531; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  POLEHOJKO Feliks 

  –  BURY Jacek Krzysztof 

  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  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 72; 

  4) głosów ważnych oddano 72; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE DLA NASZEJ PRZYSZŁOŚCI 

  –  WYDRA Edyta Beata 

  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 323; 

  4) głosów ważnych oddano 276; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PLUTA Małgorzata Teresa 

  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  DEJA Zygmunt 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 150; 

  4) głosów ważnych oddano 149; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOZAK Danuta 

  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 133; 
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  4) głosów ważnych oddano 131; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SARNA Andrzej 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 110; 

  4) głosów ważnych oddano 106; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GÓRSKA Agata 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 143; 

  4) głosów ważnych oddano 138; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  HUTNIK Krzysztof Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 91; 

  4) głosów ważnych oddano 87; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  NALEPKA Eugeniusz Czesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 167; 

  4) głosów ważnych oddano 163; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  DŁUGOSZ Damian Benedykt 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 167; 

  4) głosów ważnych oddano 159; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CAL Anna Władysława 

  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 114; 

  4) głosów ważnych oddano 112; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  TOMERA Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 89. 

Wybory do Rady Miasta i Gminy Wiązów 

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 5 676. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 836 osób, to jest 

49,96% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 10, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 025; 

  4) głosów ważnych oddano 981; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW WIĄZÓW-LEPSZE JUTRO 

  –  FILAR Daniel 

  –  TOMAŚ Patrycja Bogumiła 

  b) z listy nr 23 KWW FORUM ODNOWY SAMORZĄDOWEJ 

  –  SZCZYPEL Teresa 

  –  ŁACH Tomasz Krzysztof 

  –  KARPIŃSKA Jolanta Irena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 242; 

  4) głosów ważnych oddano 238; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW FORUM ODNOWY SAMORZĄDOWEJ 

  –  SCHÜTTERLY Ewa Beata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 157; 

  4) głosów ważnych oddano 154; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW FORUM ODNOWY SAMORZĄDOWEJ 

  –  LUBECKA Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 179; 

  4) głosów ważnych oddano 172; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "NIEZALEŻNI" 

  –  STAROŃ Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 174; 

  4) głosów ważnych oddano 164; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW FORUM ODNOWY SAMORZĄDOWEJ 

  –  MOSSOŃ Elżbieta Daniela 

  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 217; 

  4) głosów ważnych oddano 212; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "NIEZALEŻNI" 

  –  MARAJ Czesław Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 236; 

  4) głosów ważnych oddano 235; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW FORUM ODNOWY SAMORZĄDOWEJ 

  –  PATEREK Stanisława 

  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 187; 

  4) głosów ważnych oddano 183; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW FORUM ODNOWY SAMORZĄDOWEJ 

  –  SAWCZYŃSKA Bożena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 211; 

  4) głosów ważnych oddano 201; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW FORUM ODNOWY SAMORZĄDOWEJ 

  –  PABIAN Stanisław Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW FORUM ODNOWY SAMORZĄDOWEJ 

  –  GOŁUZD Bogdan Marek 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 208; 

  4) głosów ważnych oddano 204; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW FORUM ODNOWY SAMORZĄDOWEJ 

  –  WANDYCZ Anna Stanisława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 90. 

Wybory do Rady Gminy w Kostomłotach 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 361. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 633 osób, to jest 

49,11% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 3, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 480; 

  4) głosów ważnych oddano 473; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 30 KWW MARIANA FITY "RAZEM WIĘCEJ" 

  –  FITA Marian 

  b) z listy nr 31 KWW PAWŁA BUDY 

  –  BUDA Paweł 

  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 279; 

  4) głosów ważnych oddano 276; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW GMINA KOSTOMŁOTY WSPÓLNYM DOBREM 

  –  GAWLIK Janina 

  b) z listy nr 28 KWW MARIUSZ ŻAŁOBNIAK 

  –  ŻAŁOBNIAK Mariusz Ireneusz 

  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 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  WICHA Leszek 

  4) 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 172; 

  4) głosów ważnych oddano 168; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW RYSZARDA JAŃCA 

  –  JANIEC Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 184; 

  4) głosów ważnych oddano 183; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA XXI 

  –  LESZCZYŃSKI 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 237; 

  4) głosów ważnych oddano 234; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 34 KWW RAZEM DLA PIERSNA 

  –  KANTEK Bogdan Mateusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203; 

  4) głosów ważnych oddano 201; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW GMINA KOSTOMŁOTY WSPÓLNYM DOBREM 

  –  SUDOŁ Waldemar Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 269; 

  4) głosów ważnych oddano 265; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 25 KWW AGNIESZKI ŚLADOWSKIEJ 

  –  ŚLADOWSKA Agnieszka 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181; 

  4) głosów ważnych oddano 178; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW GMINA KOSTOMŁOTY WSPÓLNYM DOBREM 

  –  RYSZKA Iwona Agata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 174; 

  4) głosów ważnych oddano 174; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW GMINA KOSTOMŁOTY WSPÓLNYM DOBREM 

  –  STAFIŃSKI Karol Dariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160; 

  4) głosów ważnych oddano 160; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW GMINA KOSTOMŁOTY WSPÓLNYM DOBREM 

  –  SZWEDO 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 114; 

  4) głosów ważnych oddano 112; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW GMINA KOSTOMŁOTY WSPÓLNYM DOBREM 

  –  HELLER-SYPEK Zofia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 180; 

  4) głosów ważnych oddano 180; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 32 KWW JÓZEFA OSOWSKIEGO 
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  –  OSOWSKI Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 91. 

Wybory do Rady Gminy Malczyce 

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 4 831. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 743 osób, to jest 

56,78% 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 761; 

  4) głosów ważnych oddano 737; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW "XXI - RAZEM" 

  –  KOWALSKI Wiesław Waldemar 

  b) z listy nr 22 KWW KAZIMIERZA ŁUKOMSKIEGO 

  –  KOŻUSZKO Mieczysław 

  c) z listy nr 25 KWW GMINA OD NOWA 

  –  GANCARZ Leokadia 

  –  SZREMSKA Joanna Antonina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 177; 

  4) głosów ważnych oddano 176; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 25 KWW GMINA OD NOWA 

  –  ŁUPKOWSKI Marek 

  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 632; 

  4) głosów ważnych oddano 604; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ 
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  –  PYRA Łukasz Krzysztof 

  –  GOLEMO Krzysztof Dominik 

  b) z listy nr 24 KWW SYMPATYKÓW MALCZYC I OKOLIC 

  –  GOLEMO Marcin 

  –  WĄSOWSKI Tadeusz Karol 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 187; 

  4) głosów ważnych oddano 182; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 25 KWW GMINA OD NOWA 

  –  POŁEĆ Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 208; 

  4) głosów ważnych oddano 202; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW SYMPATYKÓW MALCZYC I OKOLIC 

  –  DUDZIŃSKI Zbigniew 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 270; 

  4) głosów ważnych oddano 265; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 25 KWW GMINA OD NOWA 

  –  MUCHA Weronika Elżbieta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 218; 

  4) głosów ważnych oddano 214; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW "XXI - RAZEM" 

  –  KĄDZIELA Mariola 

  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 166; 

  4) głosów ważnych oddano 160; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW "XXI - RAZEM" 

  –  PODGÓRSKI 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 124; 

  4) głosów ważnych oddano 123; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 25 KWW GMINA OD NOWA 

  –  RODZIK Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 92. 

Wybory do Rady Gminy Miękinia 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7 775. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 590 osób, to jest 

46,17% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 7, nr 8, nr 10, 

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

mandatów w okręgach. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 654; 

  4) głosów ważnych oddano 642; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW JANA GRZEGORCZYNA 

  –  POMYKAŁA Piotr 

  b) z listy nr 30 KWW "WSPÓLNA INICJATYWA" 

  –  JUREK Magdalena Inga 

  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 743; 

  4) głosów ważnych oddano 716; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW JANA GRZEGORCZYNA 

  –  ADAMUS Andrzej Wiesław 

  –  KOWALSKI Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 347; 

  4) głosów ważnych oddano 339; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 26 KWW ZDZISŁAWA MARCZAKA 

  –  MARCZAK Zdzisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 378; 

  4) głosów ważnych oddano 373; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZYMANOWSKA Monika 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 183; 

  4) głosów ważnych oddano 175; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW POŁUDNIE GMINY 

  –  HYLIŃSKI Czesław Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 324; 

  4) głosów ważnych oddano 318; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW JANA GRZEGORCZYNA 

  –  KORNALSKI Mieczysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW JANA GRZEGORCZYNA 

  –  MAKSYLEWICZ Eugeniusz Stanisław 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW JANA GRZEGORCZYNA 

  –  BABIK Bolesław 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 374; 

  4) głosów ważnych oddano 343; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW POWIAT ŚREDZKI 

  –  ZANIEWSKI Adam Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW JANA GRZEGORCZYNA 

  –  WIELGUS Kazimierz 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 362; 

  4) głosów ważnych oddano 358; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW JANA GRZEGORCZYNA 

  –  ŁAKOWSKI Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 225; 

  4) głosów ważnych oddano 224; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 21 KWW JANA GRZEGORCZYNA 

  –  JAKISZ Jan 

  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 21 KWW JANA GRZEGORCZYNA 

  –  BOGUSŁAWSKI Robert Jarosław 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 93. 

Wybory do Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej 

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 15 507. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7 296 osób, to jest 

47,05% 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 1 925; 

  4) głosów ważnych oddano 1 859; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW RAZEM DLA ZIEMI ŚREDZKIEJ 

  –  KRYCIŃSKI Jerzy Michał 

  b) z listy nr 22 KWW LISTA SAMORZĄDOWA NASZA GMINA 

  –  BOGUCKI Artur Adam 

  –  SKÓRA Mirosław Józef 

  –  SOZAŃSKI Zbigniew 

  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 1 384; 

  4) głosów ważnych oddano 1 340; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW RAZEM DLA ZIEMI ŚREDZKIEJ 

  –  RUCIŃSKI Adam Robert 

  b) z listy nr 22 KWW LISTA SAMORZĄDOWA NASZA GMINA 
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  –  HAMKAŁO Wiesław Józef 

  –  SIGIEL Leszek Hieronim 

  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 404; 

  4) głosów ważnych oddano 396; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW LISTA SAMORZĄDOWA NASZA GMINA 

  –  WILK Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 595; 

  4) głosów ważnych oddano 575; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW RAZEM DLA ZIEMI ŚREDZKIEJ 

  –  FINK Jerzy Bogusław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 579; 

  4) głosów ważnych oddano 567; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW LISTA SAMORZĄDOWA NASZA GMINA 

  –  GRABOWIECKI 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 485; 

  4) głosów ważnych oddano 479; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW LISTA SAMORZĄDOWA NASZA GMINA 

  –  SENDYKA Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 597; 

  4) głosów ważnych oddano 585; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 25 KWW KRZYSZTOFA WNĘK 

  –  WNĘK 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 563; 

  4) głosów ważnych oddano 555; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW STANISŁAWA RAJCZAKOWSKIEGO 

  –  RAJCZAKOWSKI 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 364; 

  4) głosów ważnych oddano 359; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW LISTA SAMORZĄDOWA NASZA GMINA 

  –  KRUSZELNICKI Zdzisław 

  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 400; 

  4) głosów ważnych oddano 388; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW LISTA SAMORZĄDOWA NASZA GMINA 

  –  BARANIECKI Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 94. 

Wybory do Rady Gminy Udanin 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 240. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 376 osób, to jest 

56,04% 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. 
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Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 507; 

  4) głosów ważnych oddano 494; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW "DLA DOBRA GMIN I POWIATU" 

  –  DOPART Małgorzata 

  –  MALINOWSKI Marcin 

  b) z listy nr 25 KWW "XXI - RAZEM" 

  –  URBAŃCZYK Krzysztof Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 132; 

  4) głosów ważnych oddano 129; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW STANISŁAWA KRZYSZCZUKA 

  –  STRZELECKI Janusz 

  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 23 KWW "DLA DOBRA GMIN I POWIATU" 

  –  STACHURSKI Bolesław 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 324; 

  4) głosów ważnych oddano 320; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW TAK DLA ROZWOJU KONAR 

  –  SEMCZUK Zdzisław Eugeniusz 

  b) z listy nr 23 KWW "DLA DOBRA GMIN I POWIATU" 

  –  MIERZEJEWSKI Józef 

  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 147; 

  4) głosów ważnych oddano 142; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW "DLA DOBRA GMIN I POWIATU" 

  –  CURYŁO Krzysztof Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 190; 

  4) głosów ważnych oddano 186; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW JEDNOŚĆ WSI 

  –  SUCHOŃ Joanna 

  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 232; 

  4) głosów ważnych oddano 232; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW TAK DLA ROZWOJU KONAR 

  –  DĘBICKI Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 100; 

  4) głosów ważnych oddano 96; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW "DLA DOBRA GMIN I POWIATU" 

  –  STOLARSKI Tomasz Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204; 

  4) głosów ważnych oddano 201; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW "DLA DOBRA GMIN I POWIATU" 

  –  HOŁODNIUK Anita 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 220; 

  4) głosów ważnych oddano 210; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 25 KWW "XXI - RAZEM" 

  –  PORĘBSKA Martyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191; 

  4) głosów ważnych oddano 190; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW "DLA DOBRA GMIN I POWIATU" 

  –  GRZEGORCZYN Michał Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 129; 

  4) głosów ważnych oddano 127; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW "DLA DOBRA GMIN I POWIATU" 

  –  PRUS Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 95. 

Wybory do Rady Gminy Dobromierz 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 446. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 633 osób, to jest 

59,22% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 502; 

  4) głosów ważnych oddano 489; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
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  –  LUKS Aleksandra Janina 

  –  ŚWIERK Danuta Czesława 

  –  WÓJTOWICZ Mirosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 193; 

  4) głosów ważnych oddano 189; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA DOBROMIERZ 

  –  BALOK Teodor 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191; 

  4) głosów ważnych oddano 187; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW PONAD PODZIAŁAMI 

  –  HAŁDAŚ 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 209; 

  4) głosów ważnych oddano 206; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW PONAD PODZIAŁAMI 

  –  PODKÓWKA Joanna Bożena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 304; 

  4) głosów ważnych oddano 291; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  –  SZUL Anna Beata 

  –  BABIARZ Andrzej Robert 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 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 530; 

  4) głosów ważnych oddano 516; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  –  PATYCKI Zbigniew Józef 

  –  RAJCA Edward Lesław 

  b) z listy nr 22 KWW CZESŁAWA DRĄGA 

  –  JAWORSKI Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 

  4) głosów ważnych oddano 142; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  –  SOKALSKI Leszek 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 211; 

  4) głosów ważnych oddano 206; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  –  ZAWADZKI Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 149; 

  4) głosów ważnych oddano 148; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  –  ŚLĘZAK Agata Edyta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 197; 

  4) głosów ważnych oddano 193; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW IS OPOKA 
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  –  BŁASZCZAK Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 96. 

Wybory do Rady Miejshttps://wybory.kbw.gov.pl/sow/#kiejaworzynie Ślaskiej 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8 448. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 193 osób, to jest 

49,63% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 066; 

  4) głosów ważnych oddano 1 042; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA 

  –  NAZIMEK Artur Stanisław 

  –  FABIŚ Hieronim 

  –  CZAJKOWSKI Łukasz Tomasz 

  –  CHMIELOWIEC Katarzyna Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 251; 

  4) głosów ważnych oddano 1 229; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA 

  –  BESSER Ireneusz Janusz 

  –  ZAWISZA Marek 

  –  GRAJASZEK Sebastian Adam 

  –  DOCHNIAK 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 379; 

  4) głosów ważnych oddano 371; 

  5) radną została wybrana: 
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  a) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA 

  –  PILECKA Ewa Jadwiga 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 235; 

  4) głosów ważnych oddano 231; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA 

  –  TOPOROWSKI Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 292; 

  4) głosów ważnych oddano 285; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  SMOLIŃSKI Marian Michał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 202; 

  4) głosów ważnych oddano 202; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW DARIUSZA KUNYSZA 

  –  ŻOŁNIEREK Tomasz 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 313; 

  4) głosów ważnych oddano 313; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA POWIATU 

  –  RADOMSKA-SUCHOLAS Czesława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 255; 

  4) głosów ważnych oddano 251; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW LEPSZE JUTRO 

  –  GAWRON Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 200; 

  4) głosów ważnych oddano 198; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA 

  –  PODGÓRSKI Ryszard Walerian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 97. 

Wybory do Rady Gminy Marcinowice 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 158. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 799 osób, to jest 

54,27% 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 570; 

  4) głosów ważnych oddano 557; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW JERZEGO GUZIKA 

  –  SZPARA Mirosław Józef 

  b) z listy nr 20 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  –  SPYRKA Ryszard Józef 

  c) z listy nr 22 KWW RAZEM Z WAMI 

  –  KUCHARCZYK Halina Anna 

  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 556; 

  4) głosów ważnych oddano 547; 

  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 18 KWW JERZEGO GUZIKA 

  –  DŻUGAJ Zbigniew 

  –  GĄSIOR Janusz 

  –  PONIATOWSKI Adam Roman 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204; 

  4) głosów ważnych oddano 204; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW JERZEGO GUZIKA 

  –  MIŚ Teodor Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 149; 

  4) głosów ważnych oddano 146; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  –  WAŚNIEWSKI Kamil Jan 

  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 733; 

  4) głosów ważnych oddano 720; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW JERZEGO GUZIKA 

  –  GAWLIK Rafał 

  –  GRABOWSKI Zdzisław 

  –  SAWICKA Iwona Maria 

  b) z listy nr 22 KWW RAZEM Z WAMI 

  –  MATUSIEWICZ Andrzej Mirosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 177; 

  4) głosów ważnych oddano 176; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
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  –  MAŚLANY Danuta 

  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 410; 

  4) głosów ważnych oddano 400; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW JERZEGO GUZIKA 

  –  LEMA Bożena Halina 

  b) z listy nr 20 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  –  HORODYSKA Joanna Katarzyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 98. 

Wybory do Rady Gminy Świdnica 

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 12 938. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 315 osób, to jest 

41,08% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 333; 

  4) głosów ważnych oddano 327; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW TERESY MAZUREK WSPÓLNA GMINA 

  –  LISOWSKI Marek Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 637; 

  4) głosów ważnych oddano 630; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW TERESY MAZUREK WSPÓLNA GMINA 

  –  SARA Henryk 

  –  TRZECIAK Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 883; 

  4) głosów ważnych oddano 869; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW TERESY MAZUREK WSPÓLNA GMINA 

  –  MARUDA Janusz Zbigniew 

  b) z listy nr 21 KWW LESZKA SZUBARTA 

  –  SZUBART Leszek 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 268; 

  4) głosów ważnych oddano 265; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW TERESY MAZUREK WSPÓLNA GMINA 

  –  BOGUSŁAWSKI Roman Zenon 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 805; 

  4) głosów ważnych oddano 797; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW TERESY MAZUREK WSPÓLNA GMINA 

  –  GANCARCZYK Piotr 

  –  ŻUBEREK Tadeusz Sobiesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 407; 

  4) głosów ważnych oddano 398; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  URBAŃSKI Władysław 

  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 276; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW WIESŁAWA MALISZA 

  –  MALISZ Wiesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 362; 

  4) głosów ważnych oddano 356; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  GUMNY Szymon 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 387; 

  4) głosów ważnych oddano 381; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW TERESY MAZUREK WSPÓLNA GMINA 

  –  ADAMSKA Regina Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 584; 

  4) głosów ważnych oddano 575; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW TERESY MAZUREK WSPÓLNA GMINA 

  –  KARNOWSKI Zbigniew 

  –  MYTYCH Jan Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 351; 

  4) głosów ważnych oddano 348; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW TERESY MAZUREK WSPÓLNA GMINA 

  –  JANASIK Eligiusz Edward 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 99. 

Wybory do Rady Miejskiej w Żarowie 

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 10 180. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 473 osób, to jest 

43,94% 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 982; 

  4) głosów ważnych oddano 973; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA ŻAROWA 

  –  KAŚKÓW Robert 

  –  RERUCH Tadeusz 

  b) z listy nr 19 KWW LESZKA MICHALAKA 

  –  KOZŁOWSKI Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 353; 

  4) głosów ważnych oddano 336; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW LESZKA MICHALAKA 

  –  BOROWIEC Mariusz Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 320; 

  4) głosów ważnych oddano 312; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW NIEZALEŻNI 

  –  GAŁĄZKA Norbert 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 230; 

  4) głosów ważnych oddano 218; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DALGIEWICZ 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 328; 

  4) głosów ważnych oddano 320; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW LESZKA MICHALAKA 

  –  NIERADKA 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 247; 

  4) głosów ważnych oddano 234; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PUDLIK Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 465; 

  4) głosów ważnych oddano 459; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MADEJ Kamila 

  b) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA ŻAROWA 

  –  TOMASZEWSKA Maria Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 401; 

  4) głosów ważnych oddano 399; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA ŻAROWA 



– 235 – 

  

  –  LEWANDOWSKA Halina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 320; 

  4) głosów ważnych oddano 319; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA ŻAROWA 

  –  BRYŁA Mariusz Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 236; 

  4) głosów ważnych oddano 235; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MYRTA Mieczysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 296; 

  4) głosów ważnych oddano 293; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW LESZKA MICHALAKA 

  –  TRAFAS Paulina Marzena 

  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 295; 

  4) głosów ważnych oddano 290; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW LESZKA MICHALAKA 

  –  GANCZAREK Urszula Barbara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 100. 

Wybory do Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 14 963. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7 254 osób, to jest 

48,48% 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; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 796; 

  4) głosów ważnych oddano 1 741; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  GŁODOWSKA Jadwiga Krystyna 

  –  GŁOWACZEWSKI Roman Edward 

  b) z listy nr 25 KWW ROZWOJU GMINY ŁUKASZA BUDASA 

  –  BUDAS Łukasz 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 1 078; 

  4) głosów ważnych oddano 1 049; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  CYMERMAN Henryk Wiesław 

  –  ZAKĘŚ Agnieszka 

  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 955; 

  4) głosów ważnych oddano 913; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  TOBICZYK Maciej Paweł 

  b) z listy nr 20 KWW SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN PLUS 15 

  –  MAGNOWSKA Bożena 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 638; 

  4) głosów ważnych oddano 622; 

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

  –  JAROS Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 352; 

  4) głosów ważnych oddano 342; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  SZYMKÓW 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 416; 

  4) głosów ważnych oddano 412; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  PTASIŃSKA Rozalia Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 604; 

  4) głosów ważnych oddano 594; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  ROGALA Marta 

  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 308; 

  4) głosów ważnych oddano 303; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW WSPÓLNA GMINA 

  –  MĄCZKA Monika Helena 

  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 326; 

  4) głosów ważnych oddano 321; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW FORUM SAMORZĄDOWE OBORNIKI XXI 

  –  KRUSZYŃSKI Przemysław Jakub 

  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 330; 

  4) głosów ważnych oddano 323; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  ZAGUŁA Agata 

  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 451; 

  4) głosów ważnych oddano 446; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW WSPÓLNA GMINA 

  –  JAWORSKI Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 101. 

Wybory do Rady Miasta i Gminy Prusice 

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 7 318. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 756 osób, to jest 

64,99% 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 1 137; 

  4) głosów ważnych oddano 1 109; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KW STOW. MIŁOŚNIKÓW ZIEMI PRUSICKIEJ 
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  –  BĄK Jarosław Adam 

  –  LEŚNIAK Stanisław 

  –  KAWALEC Robert Władysław 

  –  MISZCZUK Zbigniew Przemysław 

  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 660; 

  4) głosów ważnych oddano 651; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW IGORA BANDROWICZA 

  –  GRUCHAŁA Józef 

  –  ZAJĄC Grzegorz Maciej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 346; 

  4) głosów ważnych oddano 336; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW IGORA BANDROWICZA 

  –  SUCHACKI Czesław 

  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 217; 

  4) głosów ważnych oddano 214; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW IGORA BANDROWICZA 

  –  DYJAK Anna Dorota 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 253; 

  4) głosów ważnych oddano 250; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW IGORA BANDROWICZA 

  –  BIENIAS Wacław Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 302; 

  4) głosów ważnych oddano 283; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW IGORA BANDROWICZA 

  –  ŁESAK Janusz Marcin 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 386; 

  4) głosów ważnych oddano 379; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KW STOW. MIŁOŚNIKÓW ZIEMI PRUSICKIEJ 

  –  SYRNIK Michał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 270; 

  4) głosów ważnych oddano 266; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW IGORA BANDROWICZA 

  –  ANIOŁ Wiesława 

  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 382; 

  4) głosów ważnych oddano 379; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KW STOW. MIŁOŚNIKÓW ZIEMI PRUSICKIEJ 

  –  TOMASZEK Sławomir 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 366; 

  4) głosów ważnych oddano 355; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KW STOW. MIŁOŚNIKÓW ZIEMI PRUSICKIEJ 

  –  RADZIK Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 437; 

  4) głosów ważnych oddano 428; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  ZIOMEK Zbigniew Waldemar 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 102. 

Wybory do Rady Gminy Wisznia Mała 

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 6 739. 

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

51,61% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 3, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 339; 

  4) głosów ważnych oddano 333; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  ZDOBYLAK Zdzisław 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 207; 

  4) głosów ważnych oddano 205; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  CZYŻ Tadeusz 

  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: 



– 242 – 

  

  a) z listy nr 19 KWW J. BRONOWICKIEGO 

  –  PĘCZEK Marian Jan 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 400; 

  4) głosów ważnych oddano 395; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW J. BRONOWICKIEGO 

  –  STAWIŃSKI Bronisław 

  b) z listy nr 21 KWW KRZYSZTOFA GŁUCH 

  –  JAREMA Grażyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 127; 

  4) głosów ważnych oddano 122; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 26 KWW ZAGŁOSUJ 

  –  KONIECZNA Dorota 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 314; 

  4) głosów ważnych oddano 305; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW J. BRONOWICKIEGO 

  –  OTTENBREIT Małgorzata 

  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 372; 

  4) głosów ważnych oddano 369; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  WYRWAS Tadeusz Jan 

  b) z listy nr 19 KWW J. BRONOWICKIEGO 

  –  BARANIUK Krzysztof Marcin 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 293; 

  4) głosów ważnych oddano 292; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW J. BRONOWICKIEGO 

  –  OWSIAŃSKI Franciszek 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 338; 

  4) głosów ważnych oddano 333; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW J. BRONOWICKIEGO 

  –  SKOWROŃSKA Grażyna Helena 

  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 459; 

  4) głosów ważnych oddano 449; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW J. BRONOWICKIEGO 

  –  NOWAK Renata Iwona 

  –  WAWRO Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 323; 

  4) głosów ważnych oddano 312; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW J. BRONOWICKIEGO 

  –  BISZCZANIK Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 306; 

  4) głosów ważnych oddano 303; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW J. BRONOWICKIEGO 
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  –  BEBŁOCIŃSKA Józefa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 103. 

Wybory do Rady Gminy Zawonia 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 149. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 728 osób, to jest 

41,65% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 2, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

  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) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW "NASZA GMINA 2010" 

  –  NOWAK Wojciech 

  –  ŁAGODA Łukasz 

  –  WOROTNIAK Dorota 

  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 21 KWW "NASZA GMINA 2010" 

  –  ROGOZA Ryszard 

  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 128; 

  4) głosów ważnych oddano 127; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW "NASZA GMINA 2010" 

  –  ADAMUS Henryk 

  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 146; 

  4) głosów ważnych oddano 144; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW "NASZA GMINA 2010" 

  –  WIELIŃSKI Zenon 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 

  4) głosów ważnych oddano 144; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW PIOTRA GRUCELI 

  –  GRUCELA Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 118; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW "NASZA GMINA 2010" 

  –  ŁOZA Jerzy Bogdan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 111; 

  4) głosów ważnych oddano 111; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW "NASZA GMINA 2010" 

  –  CIEŚLA Henryk Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 63; 

  4) głosów ważnych oddano 63; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW "WYBORY 2010" 

  –  AUGUŚCIK Helena Ewa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 149; 

  4) głosów ważnych oddano 144; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW "NASZA GMINA 2010" 

  –  MICHAŁOWSKI Marek Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 295; 

  4) głosów ważnych oddano 290; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW "TRADYCJA" 

  –  KULIK Halina Emilia 

  –  WERSTA Agnieszka Anna 

  b) z listy nr 21 KWW "NASZA GMINA 2010" 

  –  WAWRZYNIAK Wiesława 

  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 121; 

  4) głosów ważnych oddano 120; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW "TRADYCJA" 

  –  WOJTALA Jolanta Jadwiga 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 104. 

Wybory do Rady Miejskiej w Żmigrodzie 

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 11 945. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 662 osób, to jest 

47,40% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 



– 247 – 

  

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 855; 

  4) głosów ważnych oddano 820; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWO-LUDOWA 

  –  ZAGÓRSKI Rafał Adam 

  b) z listy nr 20 KWW ŻMIGRÓD XXI 

  –  SZANIAWSKA Halina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 895; 

  4) głosów ważnych oddano 862; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWO-LUDOWA 

  –  KANTOR Joanna Maria 

  b) z listy nr 21 KWW ŻMIGRODZKIEGO PODATNIKA B.HENRYKA 

  –  BAGIŃSKI Henryk 

  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 900; 

  4) głosów ważnych oddano 876; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  SUŁKOWSKI Damian Janusz 

  b) z listy nr 19 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWO-LUDOWA 

  –  CZYŻOWICZ Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 325; 

  4) głosów ważnych oddano 319; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW ŻMIGRÓD XXI 

  –  AUGUSTYNIAK-SEREDYŃSKA Patrycja 

  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 235; 
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  4) głosów ważnych oddano 230; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWO-LUDOWA 

  –  RYBKA Maria Czesława 

  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 346; 

  4) głosów ważnych oddano 334; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWO-LUDOWA 

  –  BUDZISZ Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 352; 

  4) głosów ważnych oddano 340; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWO-LUDOWA 

  –  ŁYSIKOWSKI 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 388; 

  4) głosów ważnych oddano 378; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW ŻMIGRODZKIEGO PODATNIKA B.HENRYKA 

  –  GIERUS Dariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 350; 

  4) głosów ważnych oddano 330; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW ŻMIGRÓD XXI 

  –  ROSIŃSKA-DOLIK Anna Jadwiga 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 362; 

  4) głosów ważnych oddano 348; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWO-LUDOWA 

  –  GMYZ Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 336; 

  4) głosów ważnych oddano 324; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW ŻMIGRÓD XXI 

  –  KLIMCZAK Mieczysław Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 318; 

  4) głosów ważnych oddano 305; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWO-LUDOWA 

  –  KRASZEWSKI Leszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 105. 

Wybory do Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach 

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 13 563. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 599 osób, to jest 

41,28% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 716; 

  4) głosów ważnych oddano 690; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW WALDEMARA KUJAWY 
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  –  MENDEL Marta Magdalena 

  –  STEC Renata Stanisława 

  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 734; 

  4) głosów ważnych oddano 713; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW WALDEMARA KUJAWY 

  –  WIŚNIEWSKI Marceli Krystian 

  –  WOŹNIAK Jolanta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 731; 

  4) głosów ważnych oddano 688; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  WYSOCKI Jerzy Zbigniew 

  b) z listy nr 22 KWW WALDEMARA KUJAWY 

  –  NOWAK Józef Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 547; 

  4) głosów ważnych oddano 522; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW WALDEMARA KUJAWY 

  –  KRANC Henryk Zdzisław 

  –  ZDEB Adam 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 709; 

  4) głosów ważnych oddano 671; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW WALDEMARA KUJAWY 

  –  BOROWIK Sylwia 

  –  KAZEK Jan Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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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 763; 

  4) głosów ważnych oddano 743; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW GRZEGORZA ORŁOWSKIEGO 

  –  KITA Janusz Władysław 

  b) z listy nr 21 KWW MARCELEGO LORENCA 

  –  LORENC Marceli 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 032; 

  4) głosów ważnych oddano 1 007; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW WALDEMARA KUJAWY 

  –  FORYŚ Danuta Teresa 

  –  KASPRZYK Edyta Monika 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 367; 

  4) głosów ważnych oddano 357; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KUŹMICKA Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 106. 

Wybory do Rady Miasta Jedlina-Zdrój 

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 4 125. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 625 osób, to jest 

39,39% 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 404; 

  4) głosów ważnych oddano 398; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZE MIASTO 2010 

  –  WYSOCKI Romuald Wiktor 

  –  MALECHA Janina 

  –  ILCZUK Marek Krzysztof 

  –  GUZIK 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 281; 

  4) głosów ważnych oddano 269; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZE MIASTO 2010 

  –  RESIAK Marek Stanisław 

  –  MARCINÓW Grażyna Zofia 

  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 331; 

  4) głosów ważnych oddano 322; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZE MIASTO 2010 

  –  DRAPICH Maria 

  –  KOPCIUCH Danuta 

  –  MAZUREK Krzysztof 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 231; 

  4) głosów ważnych oddano 221; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZE MIASTO 2010 

  –  SŁONIEWSKI Stanisław 

  –  ŻYŁAK Zygmunt Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 



– 253 – 

  

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 378; 

  4) głosów ważnych oddano 369; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZE MIASTO 2010 

  –  BIAŁAS Krzysztof Adam 

  –  WĘCŁAWIK Urszula Bożena 

  –  HRABIA Kamila Elżbieta 

  –  ZIELIŃSKI Henryk Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 107. 

Wybory do Rady Miejskiej Szczawna-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 4 909. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 899 osób, to jest 

59,05% 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 169; 

  4) głosów ważnych oddano 162; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KW TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW SZCZAWNA-ZDR. 

  –  BOGUSZEWSKA Maria 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 137; 

  4) głosów ważnych oddano 127; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW TURYSTYKA DLA SZCZAWNA-ZDROJU 

  –  WARCHAŁ Wioletta Monika 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181; 

  4) głosów ważnych oddano 176; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW MARKA FEDORUKA 

  –  STACHOWIAK Jarosław Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 

  4) głosów ważnych oddano 161; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KW TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW SZCZAWNA-ZDR. 

  –  DEMBNA Zofia 

  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 225; 

  4) głosów ważnych oddano 220; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KW TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW SZCZAWNA-ZDR. 

  –  KACZANOWSKI 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 164; 

  4) głosów ważnych oddano 158; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW ZDZISŁAWA MIEDZIELSKIEGO 

  –  WÓJCIK Urszula 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 196; 

  4) głosów ważnych oddano 195; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW TURYSTYKA DLA SZCZAWNA-ZDROJU 

  –  BUKOWSKA-MUCHA Ramona Dominika 

  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 172; 



– 255 – 

  

  4) głosów ważnych oddano 164; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW MARKA FEDORUKA 

  –  GLINKOWSKA Jadwiga Renata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 194; 

  4) głosów ważnych oddano 192; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW ZDZISŁAWA MIEDZIELSKIEGO 

  –  MIEDZIELSKA Lidia Magdalena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 217; 

  4) głosów ważnych oddano 210; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KW TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW SZCZAWNA-ZDR. 

  –  BORKUSZ Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 258; 

  4) głosów ważnych oddano 256; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KW TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW SZCZAWNA-ZDR. 

  –  WYRWASZEWSKA Barbara Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 201; 

  4) głosów ważnych oddano 193; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 24 KWW RAZEM O SZCZAWNO 

  –  PACHOTA Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 190; 

  4) głosów ważnych oddano 190; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KW TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW SZCZAWNA-ZDR. 

  –  TOBIS Stanisława 

  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 230; 

  4) głosów ważnych oddano 216; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW MARKA FEDORUKA 

  –  FRANKIEWICZ Grażyna Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 201; 

  4) głosów ważnych oddano 199; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW TURYSTYKA DLA SZCZAWNA-ZDROJU 

  –  BURDZY Sławomir 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 108. 

Wybory do Rady Gminy Czarny Bór 

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 3 860. 

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

61,71% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 727; 

  4) głosów ważnych oddano 708; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW ADAMA GÓRECKIEGO 
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  –  FLORIAN Andrzej 

  b) z listy nr 20 KWW NOWA NASZA GMINA 

  –  NOWAKOWSKI Ryszard Bolesław 

  c) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA CZARNY BÓR 

  –  KOSEK Tomasz Adam 

  d) z listy nr 22 KWW JAROSŁAWA BUZAREWICZA 

  –  BUZAREWICZ Jarosław Tomasz 

  –  DROHOMIRECKI Tomasz Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 546; 

  4) głosów ważnych oddano 518; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW ADAMA GÓRECKIEGO 

  –  WAWRZYNIAK Sylwestra Beata 

  b) z listy nr 22 KWW JAROSŁAWA BUZAREWICZA 

  –  WYSZOWSKA Henryka 

  –  CZERNIK Artur Jarosław 

  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 324; 

  4) głosów ważnych oddano 314; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW JAROSŁAWA BUZAREWICZA 

  –  ROLKA Katarzyna Aleksandra 

  –  WODZIAK Arkadiusz Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 259; 

  4) głosów ważnych oddano 254; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW ADAMA GÓRECKIEGO 

  –  GÓRECKI Adam Roman 

  –  ŁATKA Marzena Elżbieta 

  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 526; 

  4) głosów ważnych oddano 517; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW ADAMA GÓRECKIEGO 

  –  MALINOWSKI Dariusz Stanisław 

  –  STAWIARSKA Krystyna Bernadyna 

  –  WTOREK Agnieszka Bogusława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 109. 

Wybory do Rady Miejskiej w Głuszycy 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7 566. 

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

50,40% 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 538; 

  4) głosów ważnych oddano 503; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW ALICJI OGORZELEC 

  –  BISEK Halina 

  –  SAKOWICZ Grzegorz 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 473; 

  4) głosów ważnych oddano 464; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW ALICJI OGORZELEC 

  –  REJMAN Monika 

  b) z listy nr 21 KWW GŁUSZYCA NASZ DOM 

  –  CHMURA Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 231; 

  4) głosów ważnych oddano 216; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW GŁUSZYCA NASZ DOM 

  –  MARSZAŁ Jerzy 

  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 857; 

  4) głosów ważnych oddano 837; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW ALICJI OGORZELEC 

  –  JELEWSKA Barbara 

  –  CZEPIL Roman 

  b) z listy nr 21 KWW GŁUSZYCA NASZ DOM 

  –  SZYMAŃSKI Grzegorz 

  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 813; 

  4) głosów ważnych oddano 796; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW GŁUSZYCA NASZ DOM 

  –  CHILIŃSKA Ela 

  b) z listy nr 23 KWW CZESŁAWA DRĄGA DLA GŁUSZYCY 

  –  RECH Janusz Nikodem 

  c) z listy nr 24 KWW RODZINA PRACA OJCZYZNA 

  –  MASIUK Marek Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 199; 

  4) głosów ważnych oddano 194; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW CZESŁAWA DRĄGA DLA GŁUSZYCY 

  –  TRAWCZYŃSKI Tomasz Rafał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 215; 
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  4) głosów ważnych oddano 212; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW INNOWACYJNA GŁUSZYCA 

  –  SZOSTAK Bernard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 260; 

  4) głosów ważnych oddano 255; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW GŁUSZYCA NASZ DOM 

  –  PIEROŃ Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 227; 

  4) głosów ważnych oddano 222; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW CZESŁAWA DRĄGA DLA GŁUSZYCY 

  –  SOKOŁOWSKA Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 110. 

Wybory do Rady Miejskiej w Mieroszowie 

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 5 941. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 721 osób, to jest 

45,80% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 699; 

  4) głosów ważnych oddano 680; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW ANDRZEJA LIPIŃSKIEGO 
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  –  GAŁĄZKA Robert 

  –  KOZŁOWSKA Agnieszka Magdalena 

  –  WUJDA Mieczysław 

  b) z listy nr 20 KWW INICJATYWA OBYWATELSKA 

  –  MIZERA Henryk Franciszek 

  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 931; 

  4) głosów ważnych oddano 903; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW ANDRZEJA LIPIŃSKIEGO 

  –  BŁAŻEJOWSKA Dorota Renata 

  –  CHMIELNICKA Maria Jolanta 

  b) z listy nr 22 KWW CENIMY WOLNOŚĆ 

  –  SOWA Michał Czesław 

  c) z listy nr 23 KWW CAMELA 

  –  BRZĘCKI Piotr Paweł 

  –  SIERAKOWSKI Ryszard Jan 

  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 301; 

  4) głosów ważnych oddano 297; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW INICJATYWA OBYWATELSKA 

  –  NAGÓRNA Dorota Elżbieta 

  b) z listy nr 24 KWW RYSZARD GUBERNAT 

  –  GUBERNAT Ryszard Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 350; 

  4) głosów ważnych oddano 343; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW INICJATYWA OBYWATELSKA 

  –  UBIK Katarzyna 

  b) z listy nr 21 KWW DOBRY SAMORZĄD 

  –  PICHOWICZ Justyna Ewelina 

  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 440; 

  4) głosów ważnych oddano 422; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW ANDRZEJA LIPIŃSKIEGO 

  –  KOMOROWSKI Marcin 

  b) z listy nr 20 KWW INICJATYWA OBYWATELSKA 

  –  MĄDRZAK-WENDYCZ Agnieszka 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 111. 

Wybory do Rady Gminy Stare Bogaczowice 

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 3 431. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 710 osób, to jest 

49,84% 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 539; 

  4) głosów ważnych oddano 524; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW RAZEM 

  –  MAKOSIEJ Jan 

  –  SOBOTA Wiktor Władysław 

  –  WYRZYKOWSKA Marta Maria 

  –  RAJCA Marek Bogusław 

  –  ŚWITEŃKI Rodryg Maksymilian 

  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 259; 

  4) głosów ważnych oddano 256; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW RAZEM 
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  –  TRĘBACZ Roman Stanisław 

  –  KARCZMARZ Arkadiusz Jerzy 

  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 252; 

  4) głosów ważnych oddano 251; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW RAZEM 

  –  STĘPNIK Alicja Grażyna 

  –  BUCZEL Marta Jadwiga 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145; 

  4) głosów ważnych oddano 143; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW RAZEM 

  –  WERNER Celina Maria 

  b) z listy nr 22 KWW PRZYJAZNA GMINA 

  –  PABISZ Marek Mieczysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 167; 

  4) głosów ważnych oddano 166; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW NSB 

  –  NABORCZYK Sylwia Katarzyna 

  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 348; 

  4) głosów ważnych oddano 338; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW RAZEM 

  –  ZAKRĘT Anna 

  –  SKARŻYŃSKA Mirosława 

  –  JANISZEWSKI Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 112. 

Wybory do Rady Gminy Walim 

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 4 776. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 929 osób, to jest 

40,39% 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 587; 

  4) głosów ważnych oddano 570; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW KS WALIM SPORTOWCY 

  –  JAREK Zdzisław 

  b) z listy nr 20 KWW ADAMA HAUSMANA 

  –  GRZEGORZEK Jolanta Krystyna 

  –  SZCZĘŚNIAK Danuta 

  –  ZAJĄC Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 383; 

  4) głosów ważnych oddano 366; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW ADAMA HAUSMANA 

  –  KOSEK-LIZAKOWSKA Irena 

  –  MYŚLIŃSKI Jerzy Adam 

  –  RADLIŃSKA Maria 

  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 534; 

  4) głosów ważnych oddano 522; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW ADAMA HAUSMANA 
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  –  BODURKA Zuzanna 

  –  KARPIŃSKI Dariusz 

  –  PAKUŁA Monika Agnieszka 

  –  PAŃCZYSZAK Bożena Elżbieta 

  –  STACH Jadwiga Grażyna 

  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 425; 

  4) głosów ważnych oddano 409; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW ADAMA HAUSMANA 

  –  OSIECKI Mieczysław Roman 

  –  POL Andrzej Paweł 

  –  WACH Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 113. 

Wybory do Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym 

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 13 311. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 332 osób, to jest 

47,57% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 652; 

  4) głosów ważnych oddano 641; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW S. JASTRZĘBSKIEGO DIS 

  –  SKORUPKA Eugeniusz Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 395; 

  4) głosów ważnych oddano 376; 

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

  –  SAWA Bogdan 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 409; 

  4) głosów ważnych oddano 393; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW S. JASTRZĘBSKIEGO DIS 

  –  SMELKOWSKI 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 362; 

  4) głosów ważnych oddano 346; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW DPS 

  –  CZYKIEL Maria Jolanta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 398; 

  4) głosów ważnych oddano 378; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW S. JASTRZĘBSKIEGO DIS 

  –  MALIK Renata 

  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 485; 

  4) głosów ważnych oddano 480; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW DPS 

  –  MAZUR Janusz 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 325; 

  4) głosów ważnych oddano 315; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW S. JASTRZĘBSKIEGO DIS 

  –  ŁYCZKO Waldemar Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 384; 

  4) głosów ważnych oddano 373; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW S. JASTRZĘBSKIEGO DIS 

  –  KASIAŃCZUK Krzysztof Antoni 

  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 414; 

  4) głosów ważnych oddano 404; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW S. JASTRZĘBSKIEGO DIS 

  –  WIŚNIEWSKA Halina Maria 

  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 356; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW S. JASTRZĘBSKIEGO DIS 

  –  MICHALSKA Anna Katarzyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 347; 

  4) głosów ważnych oddano 339; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW DOLNOBRZEŻANIE 

  –  GRZECHOWIAK Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 404; 
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  4) głosów ważnych oddano 384; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW S. JASTRZĘBSKIEGO DIS 

  –  LECH 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 443; 

  4) głosów ważnych oddano 434; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW DOLNOBRZEŻANIE 

  –  URAN Katarzyna 

  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 329; 

  4) głosów ważnych oddano 318; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW S. JASTRZĘBSKIEGO DIS 

  –  ŻUCZEK Ryszard 

  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 611; 

  4) głosów ważnych oddano 599; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 25 KWW GODZIĘCIN "TERAZ WIEŚ" 

  –  DAWIDOWICZ Mirosław Aleksander 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 114. 

Wybory do Rady Gminy Wińsko 

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 7 055. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 957 osób, to jest 

56,09% uprawnionych do głosowania. 
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Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 942; 

  4) głosów ważnych oddano 911; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BARANOWSKA Zofia 

  b) z listy nr 20 KWW KOŁODZIEJCZYK 

  –  KOŁODZIEJCZYK Stanisława Krystyna 

  c) z listy nr 21 KWW SŁUŻBA ZDROWIA 

  –  RUDNICKA Józefa 

  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 233; 

  4) głosów ważnych oddano 233; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW NW NG 

  –  GRĘBOSZ Regina 

  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 260; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW "MIESZKAŃCY" 

  –  TERESZKIEWICZ Krystyna Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 258; 

  4) głosów ważnych oddano 254; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BARTOSZEK Agnieszka Julia 

  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 217; 

  4) głosów ważnych oddano 214; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KACZMAREK Józef 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 219; 

  4) głosów ważnych oddano 217; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "MIESZKAŃCY" 

  –  TOLISZ 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 606; 

  4) głosów ważnych oddano 596; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "MIESZKAŃCY" 

  –  HAŃSKA Wanda 

  –  PAWŁOWSKI Lech 

  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 202; 

  4) głosów ważnych oddano 200; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  GŁOWISZYN Barbara Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 466; 

  4) głosów ważnych oddano 456; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

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

  –  ZALAS Robert Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 280; 

  4) głosów ważnych oddano 276; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW "MIESZKAŃCY" 

  –  GÓRSKA Anna Tekla 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 269; 

  4) głosów ważnych oddano 267; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW "MIESZKAŃCY" 

  –  MICHALAK Emilia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 115. 

Wybory do Rady Gminy Czernica 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8 328. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 664 osób, to jest 

56,00% 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 649; 

  4) głosów ważnych oddano 640; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU CZERNICY 

  –  BASZCZIJ Władysław 

  –  JASIŃSKA Sabina Agnieszka 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 359; 

  4) głosów ważnych oddano 357; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU CZERNICY 

  –  ZAKRĘTA Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 272; 

  4) głosów ważnych oddano 268; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  MOROZ Katarzyna Iwona 

  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 960; 

  4) głosów ważnych oddano 952; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  WOLSKA Wiesława Maria 

  b) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE POKOLEŃ "NOWA GMINA" 

  –  SZYMAŃSKA Elżbieta 

  c) z listy nr 23 KWW NASZA SPRAWA KAMIENIEC 

  –  MARCINÓW-MACIEJCZYK Maria 

  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 420; 

  4) głosów ważnych oddano 418; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  JEZIERSKA 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 301; 

  4) głosów ważnych oddano 297; 
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  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU CZERNICY 

  –  POPIOŁEK Halina Joanna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 353; 

  4) głosów ważnych oddano 343; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  SZANDAŁA Wiesława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 292; 

  4) głosów ważnych oddano 285; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW " PAWEŁ FALKIEWICZ " 

  –  FALKIEWICZ Paweł 

  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 288; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  MULARCZYK Katarzyna Elżbieta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 334; 

  4) głosów ważnych oddano 328; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  ANDRUSYN Anna Patrycja 

  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 433; 
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  4) głosów ważnych oddano 425; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU CZERNICY 

  –  BRANDYS Magdalena Józefa 

  –  JAGIELSKI Jarosław Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 116. 

Wybory do Rady Gminy Jordanów Śląski 

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 1 889. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 956 osób, to jest 50,61% 

uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 2, nr 8, nr 9, nr 

11, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie 

mandatów w okręgach. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 100; 

  4) głosów ważnych oddano 100; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW "NASZ CZAS" 

  –  BARABACH Zdzisław Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW "NASZ CZAS" 

  –  BOGUCKI Andrzej Edward 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 79; 

  4) głosów ważnych oddano 79; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW "NASZA GMINA JORDANÓW ŚLĄSKI" 
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  –  KRÓL 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 90; 

  4) głosów ważnych oddano 84; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW "NASZA GMINA JORDANÓW ŚLĄSKI" 

  –  LIGAS Danuta 

  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 239; 

  4) głosów ważnych oddano 234; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW KOBIETY GMINY 

  –  GAWEŁ Helena 

  b) z listy nr 21 KWW "NASZ CZAS" 

  –  CHOLEWA Mirosław 

  –  WERTELECKI Andrzej Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 113; 

  4) głosów ważnych oddano 109; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW "NASZ CZAS" 

  –  ZARZYCKI Rafał 

  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 95; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "NASZA GMINA JORDANÓW ŚLĄSKI" 

  –  LIGAS Piotr Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 
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  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW "NASZ CZAS" 

  –  KORCZAK Wiesław Stanisław 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW "NASZ CZAS" 

  –  BRZEŹNY Sławomir 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 

  4) głosów ważnych oddano 145; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW "NASZ CZAS" 

  –  BARWIOŁEK-KURTYCZ Wioletta Helena 

  –  HUPTYŚ Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW "NASZ CZAS" 

  –  TYLECKI Jan Marian 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 90; 

  4) głosów ważnych oddano 90; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW NASZA GLINICA 

  –  KNUTER Andrzej Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 117. 

Wybory do Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12 623. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 295 osób, to jest 

41,95% uprawnionych do głosowania. 

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

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "KONTYNUACJA" 

  –  KURIATA Jerzy 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 489; 

  4) głosów ważnych oddano 487; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "KONTYNUACJA" 

  –  SKRĘTKOWICZ Wiesław Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 440; 

  4) głosów ważnych oddano 421; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "KONTYNUACJA" 

  –  PROSKIN Józef 

  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 580; 

  4) głosów ważnych oddano 561; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "KONTYNUACJA" 

  –  PALIKOWSKI Antoni 

  b) z listy nr 36 KWW KATARZYNA SZADY 

  –  SZADY Katarzyna Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "KONTYNUACJA" 

  –  TERLECKI Janusz 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 441; 

  4) głosów ważnych oddano 429; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW IRENY HAJDASZ 

  –  SALWOWSKA-HAJDASZ Irena Barbara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 119; 

  4) głosów ważnych oddano 1 105; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "KONTYNUACJA" 

  –  KOWALCZYK Mieczysław Michał 

  b) z listy nr 24 KWW PRZYJAZNA GMINA DLA SMOLCA 

  –  KOTLARZ Sebastian Mariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW "KONTYNUACJA" 

  –  DROŻDŻ Danuta 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 375; 

  4) głosów ważnych oddano 360; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 34 KWW IRENEUSZA DERYŁO 

  –  DERYŁO Ireneusz Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 424; 

  4) głosów ważnych oddano 409; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "KONTYNUACJA" 

  –  PUDLIK Czesław Karol 

  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 921; 

  4) głosów ważnych oddano 901; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "KONTYNUACJA" 

  –  KOZIŃSKA Zofia 

  b) z listy nr 32 KWW ELŻBIETY DRAB 

  –  DRAB Elżbieta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 506; 

  4) głosów ważnych oddano 481; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  HRYNIEWICZ Sławomir Bogusław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 118. 

Wybory do Rady Gminy Kobierzyce 

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 12 093. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 172 osób, to jest 

51,04% 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 698; 

  4) głosów ważnych oddano 680; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW MOJA GMINA MOJA WIEŚ 

  –  CZERWIEC Czesław 

  –  MURACZEWSKI Wiesław Krzysztof 

  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 1 029; 

  4) głosów ważnych oddano 1 013; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW MOJA GMINA MOJA WIEŚ 

  –  MURACZEWSKI Zenon Konstanty 

  –  REGULSKA Elżbieta 

  b) z listy nr 23 KWW M.ARENDARCZYK NOWOCZESNOŚĆ I ROZWÓJ 

  –  ZIOMEK Danuta Henryka 

  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 509; 

  4) głosów ważnych oddano 504; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW MOJA GMINA MOJA WIEŚ 

  –  KMIECIK Krzysztof Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 331; 

  4) głosów ważnych oddano 331; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW MOJA GMINA MOJA WIEŚ 

  –  STADNIK Czesław Stefan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 353; 

  4) głosów ważnych oddano 351; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW MOJA GMINA MOJA WIEŚ 

  –  SMAGA Bożena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 598; 

  4) głosów ważnych oddano 591; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW MOJA GMINA MOJA WIEŚ 

  –  WĘGŁOWSKI Mirosław Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 910; 

  4) głosów ważnych oddano 883; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW APOLONII KASPRZYK 

  –  KASPRZYK-CZEPIELINDA Apolonia Maria 

  b) z listy nr 23 KWW M.ARENDARCZYK NOWOCZESNOŚĆ I ROZWÓJ 

  –  CZERWIŃSKI Przemysław 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 314; 

  4) głosów ważnych oddano 311; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW MOJA GMINA MOJA WIEŚ 

  –  ŁOPOSZKO 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 483; 

  4) głosów ważnych oddano 472; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW KMW 

  –  SALA Robert 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 393; 

  4) głosów ważnych oddano 383; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 23 KWW M.ARENDARCZYK NOWOCZESNOŚĆ I ROZWÓJ 

  –  RAŚ Adam 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 554; 

  4) głosów ważnych oddano 552; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 33 KWW WIESŁAWA RYTELEWSKIEGO 

  –  RYTELEWSKI Wiesław Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 119. 

Wybory do Rady Gminy Mietków 

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 2 817. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 853 osób, to jest 

65,78% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 1, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KURIATA Jerzy 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 

  4) głosów ważnych oddano 145; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW ADAMA KOZAROWICZA 

  –  SKWARCZEK Jarosław Michał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 84; 

  4) głosów ważnych oddano 84; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ŻYGADŁO Józef Wawrzyniec 

  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 450; 

  4) głosów ważnych oddano 446; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  POLAŃSKI Kazimierz 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KAŹMIERCZAK Henryk 

  c) z listy nr 22 KWW "LEON" 

  –  PIETRUSZKA 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 381; 

  4) głosów ważnych oddano 376; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  JANICKA Krystyna Maria 

  b) z listy nr 26 KWW "MAŁA OJCZYZNA" MILIN 

  –  ARTYMOWICZ Helena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 254; 

  4) głosów ważnych oddano 253; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KASSAN Edward Józef 

  b) z listy nr 23 KWW PAWŁA WACŁAWEK 

  –  WACŁAWEK Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 128; 

  4) głosów ważnych oddano 126; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CAP Bożena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 118; 

  4) głosów ważnych oddano 117; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ŁĄCZ 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 195; 

  4) głosów ważnych oddano 193; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BRAŃKA Anna Zofia 

  b) z listy nr 20 KWW ADAMA KOZAROWICZA 

  –  POPIELSKA Jolanta Antonina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 97; 

  4) głosów ważnych oddano 97; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW ADAMA KOZAROWICZA 

  –  DROBNY Mirosław Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 120. 

Wybory do Rady Miejskiej w Sobótce 

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 10 123. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 136 osób, to jest 

50,74% 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 1 077; 

  4) głosów ważnych oddano 1 035; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW MŁODZIEŻÓWKA ŚLĘŻAŃSKA 

  –  RYBKA Mirosław Marek 

  b) z listy nr 23 KWW STANISŁAWA DOBROWOLSKIEGO 

  –  LECH Mirosław Józef 

  –  OSTROWSKI Jacek Stefan 

  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 963; 

  4) głosów ważnych oddano 922; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW ZENONA GALI 

  –  SIENKOWSKI Marek Roman 

  b) z listy nr 23 KWW STANISŁAWA DOBROWOLSKIEGO 

  –  KURIATA Barbara Regina 

  c) z listy nr 31 KWW TOMASZA SADKIEWICZA 

  –  SADKIEWICZ Tomasz 

  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 1 024; 

  4) głosów ważnych oddano 990; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW ZENONA GALI 

  –  BALIŃSKA Krystyna 

  b) z listy nr 23 KWW STANISŁAWA DOBROWOLSKIEGO 

  –  KNACH Marek Władysław 

  –  MAGNUCKI Wojciech 

  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 351; 

  4) głosów ważnych oddano 346; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW STANISŁAWA DOBROWOLSKIEGO 

  –  STANECKA Bernadeta Jadwiga 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 459; 

  4) głosów ważnych oddano 434; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW STANISŁAWA DOBROWOLSKIEGO 

  –  NAZIMEK Witold 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 661; 

  4) głosów ważnych oddano 636; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW ZENONA GALI 

  –  ANDRZEJEWSKA Leokadia 

  –  KRASOŃ Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 292; 

  4) głosów ważnych oddano 286; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW STANISŁAWA DOBROWOLSKIEGO 

  –  ŻABA Edward Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 309; 

  4) głosów ważnych oddano 297; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW STANISŁAWA DOBROWOLSKIEGO 

  –  NOWAK Danuta Halina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 121. 

Wybory do Rady Miejskiej w Siechnicach 

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 12 401. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 732 osób, to jest 

46,22% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 898; 

  4) głosów ważnych oddano 849; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 29 KWW FORUM DLA WSI 

  –  GRABARZ Barbara Danuta 

  –  RZEWUSKA Elżbieta Maria 

  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 879; 

  4) głosów ważnych oddano 861; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY SIECHNICE 

  –  STYCZEŃ Anna 

  b) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE DLA PRZYSZŁOŚCI 

  –  MOKROWSKA Małgorzata Benedykta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 830; 

  4) głosów ważnych oddano 1 784; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY SIECHNICE 

  –  DUNIKOWSKI Tomasz Sławomir 

  –  NOWIŃSKI Piotr Paweł 

  –  UŃÁK Milan 

  b) z listy nr 26 KWW NI 2010 
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  –  KASPROWICZ Roman Józef 

  c) z listy nr 28 KWW ANNY ELŻBIETY JERKIEWICZ 

  –  JERKIEWICZ Anna Elżbieta 

  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 1 060; 

  4) głosów ważnych oddano 1 040; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW "PRZYJAZNA GMINA SIECHNICE" 

  –  MAZUREK Anna Dorota 

  –  BEDRYJOWSKI Alfred Stefan 

  –  KALETA Bogdan 

  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 1 065; 

  4) głosów ważnych oddano 1 038; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE DLA PRZYSZŁOŚCI 

  –  SULIKOWSKA Maria 

  –  BORECKA-PAPIOREK Joanna Katarzyna 

  b) z listy nr 23 KWW "PRZYJAZNA GMINA SIECHNICE" 

  –  CYGAN Halina Wanda 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 122. 

Wybory do Rady Gminy Żórawina 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6 921. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 309 osób, to jest 

47,81% uprawnionych do głosowania. 

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

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 971; 

  4) głosów ważnych oddano 938; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW PRZYJAZNA GMINA ŻÓRAWINA 

  –  BABIJ Jadwiga 

  –  LASOTA Anna Grażyna 

  b) z listy nr 24 KWW KRZYSZTOF MIKODA 

  –  MIKODA Krzysztof 

  –  ŻOŁYŃSKI 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 393; 

  4) głosów ważnych oddano 383; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW PRZYJAZNA GMINA ŻÓRAWINA 

  –  KOBA Maciej Daniel 

  b) z listy nr 22 KWW GZP 

  –  NAPIERAŁA Mateusz 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 173; 

  4) głosów ważnych oddano 159; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW PRZYJAZNA GMINA ŻÓRAWINA 

  –  ZAWIŚLAK Marian Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 254; 

  4) głosów ważnych oddano 252; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW ODNOWA STARY ŚLESZÓW 

  –  FIREK 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 146; 

  4) głosów ważnych oddano 144; 
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  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW PRZYJAZNA GMINA ŻÓRAWINA 

  –  OSIŃSKA Teresa 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 312; 

  4) głosów ważnych oddano 300; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW PRZYJAZNA GMINA ŻÓRAWINA 

  –  WAWRZYNÓW Czesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 269; 

  4) głosów ważnych oddano 267; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW GZP 

  –  SPYCHAŁA Alicja 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 143; 

  4) głosów ważnych oddano 142; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW GZP 

  –  JUZYSZYN Stanisław 

  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 19 KWW PRZYJAZNA GMINA ŻÓRAWINA 

  –  WĘGŁOWSKI Ryszard 

  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 353; 

  4) głosów ważnych oddano 345; 

  5) radną została wybrana: 
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  a) z listy nr 25 KWW MR 

  –  RÓŻEWICZ Małgorzata Dorota 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 295; 

  4) głosów ważnych oddano 288; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 27 KWW GMINA ŻÓRAWINA 2014 

  –  KASPRZAK Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 123. 

Wybory do Rady Miejskiej w Bardzie 

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 4 521. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 573 osób, to jest 

56,91% 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 351; 

  4) głosów ważnych oddano 342; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW SZANSA DLA GMINY 

  –  SARKOWICZ Zofia 

  b) z listy nr 23 KWW DLA BARDA 

  –  KARDAŚ Andrzej Włodzimierz 

  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 339; 

  4) głosów ważnych oddano 334; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW DLA BARDA 

  –  WITEK Kamil Karol 

  b) z listy nr 25 KWW PRAWORZĄDNA GMINA 
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  –  ANKLEWICZ Leszek 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 288; 

  4) głosów ważnych oddano 280; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW SZANSA DLA GMINY 

  –  PACHURA Kazimierz 

  –  SZEWCZYK Dariusz Piotr 

  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 376; 

  4) głosów ważnych oddano 368; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW ALTERNATYWA 

  –  KOSTAŃSKI Jerzy Wojciech 

  b) z listy nr 23 KWW DLA BARDA 

  –  WASYLUK Joanna Marta 

  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 200; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  BINIAŚ Włodzimierz Roman 

  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 398; 

  4) głosów ważnych oddano 393; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW ALTERNATYWA 

  –  PROSTKO Dariusz Wiesław 

  b) z listy nr 22 KWW SZANSA DLA GMINY 

  –  MINGA Szymon Paweł 

  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 176; 

  4) głosów ważnych oddano 172; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW SZANSA DLA GMINY 

  –  TOKARZ Adam Mirosław 

  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 442; 

  4) głosów ważnych oddano 442; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  DUDEK Łukasz Stanisław 

  –  GASZEWSKI Grzegorz Adam 

  b) z listy nr 22 KWW SZANSA DLA GMINY 

  –  GURDAK Danuta Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 124. 

Wybory do Rady Gminy Ciepłowody 

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 2 566. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 537 osób, to jest 

59,90% 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 93; 

  4) głosów ważnych oddano 93; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW WSPÓLNA GMINA 

  –  NOWICKI Piotr Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 101; 

  4) głosów ważnych oddano 99; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW SAMORZĄDNI 

  –  TOKARUK Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 104; 

  4) głosów ważnych oddano 95; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW POWIAT GMINA WSPÓLNA SPRAWA 

  –  LISOWSKA Edyta Dorota 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 116; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW WSPÓLNA GMINA 

  –  KUPCZAK Zofia Janina 

  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 112; 

  4) głosów ważnych oddano 108; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW SAMORZĄDNI 

  –  WITEK Beata Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 564; 

  4) głosów ważnych oddano 561; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW WSPÓLNA GMINA 

  –  SULIMA Tadeusz 

  b) z listy nr 22 KWW SAMORZĄDNI 
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  –  GLUZA Władysław Piotr 

  –  ORACZ Mateusz Michał 

  c) z listy nr 23 KWW POWIAT GMINA WSPÓLNA SPRAWA 

  –  KOZYRA-HABIAK Renata Danuta 

  –  STELMACH Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 78; 

  4) głosów ważnych oddano 78; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW SAMORZĄDNI 

  –  KOPEĆ Paweł Krystian 

  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 146; 

  4) głosów ważnych oddano 145; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW SAMORZĄDNI 

  –  MOTYLEWICZ Jadwiga 

  –  WOLSKI Jacek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 95; 

  4) głosów ważnych oddano 94; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW WSPÓLNA GMINA 

  –  ANDRZEJÓW Bartłomiej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 124; 

  4) głosów ważnych oddano 122; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW SAMORZĄDNI 

  –  KWIK Edward 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 125. 

Wybory do Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim 

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 7 092. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 831 osób, to jest 

54,02% 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 618; 

  4) głosów ważnych oddano 604; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  RÓŻYCKI Jacek Mariusz 

  –  PRZYBYLSKI Piotr Mirosław 

  b) z listy nr 21 KWW PRAWORZĄDNI 

  –  KREKORA Dominik Antoni 

  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 781; 

  4) głosów ważnych oddano 751; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  KACIK Maria 

  b) z listy nr 21 KWW PRAWORZĄDNI 

  –  CHODASEWICZ Bernadeta 

  –  ZAPOTOCZNY 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 1 232; 

  4) głosów ważnych oddano 1 180; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW PRAWORZĄDNI 
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  –  MAJEWSKI Władysław 

  –  TOKARZ Bogusława 

  –  CENARSKI Tadeusz 

  b) z listy nr 22 KWW BĄDŹMY RAZEM 

  –  PASTUSZCZAK Wiesław 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 280; 

  4) głosów ważnych oddano 279; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  GEMBARA Stanisław Mikołaj 

  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 240; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  KOPER Lucjan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 220; 

  4) głosów ważnych oddano 217; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  OSTENDA Zbigniew 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 276; 

  4) głosów ważnych oddano 268; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  SZULIN Edward 

  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 180; 

  4) głosów ważnych oddano 172; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  MAJEWSKI Arkadiusz Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 126. 

Wybory do Rady Gminy Stoszowice 

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 4 551. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 170 osób, to jest 

47,68% 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 453; 

  4) głosów ważnych oddano 426; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KW GMINNO POWIATOWA UNIA SAMORZĄDOWA 

  –  SEKUŁA Józef 

  b) z listy nr 22 KWW WSPÓLNA GMINA 2010 

  –  MARCINIAK Henryk Teofil 

  –  MACIEJEWSKA Halina Maria 

  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 367; 

  4) głosów ważnych oddano 357; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW WSPÓLNA GMINA 2010 

  –  GRYCAJ Grażyna 

  b) z listy nr 23 KWW STOSZOWICE-GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA 

  –  KOWALCZYK Tadeusz Bogdan 

  –  URBAŃSKI Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 333; 

  4) głosów ważnych oddano 328; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW WSPÓLNA GMINA 2010 

  –  KUBICZ Tadeusz 

  b) z listy nr 26 KWW ROZWOJU WSI PRZEDBOROWA 

  –  ŚWIĘTOŃ Dominik Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 513; 

  4) głosów ważnych oddano 501; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW WSPÓLNA GMINA 2010 

  –  PŁONKA Wiesław 

  –  GAWRYJOŁEK Hipolit 

  –  KORDAS Józef Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 372; 

  4) głosów ważnych oddano 354; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW WSPÓLNA GMINA 2010 

  –  TĘSNA Teresa Józefa 

  b) z listy nr 23 KWW STOSZOWICE-GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA 

  –  SZOPIAN Elżbieta Antonina 

  –  NOSAL Ferdynand 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 132; 

  4) głosów ważnych oddano 129; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW STOSZOWICE-GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA 

  –  KACZMAREK Grzegorz Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 127. 

Wybory do Rady Miejskiej w Ziębicach 

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 14 859. 

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

41,81% 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 745; 

  4) głosów ważnych oddano 711; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW BĄDŹMY RAZEM 

  –  JAŹWIEC Mariusz Bogusław 

  b) z listy nr 24 KWW MOŻNA LEPIEJ 2010 

  –  KURIATA 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 859; 

  4) głosów ważnych oddano 837; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW POWIAT GMINA WSPÓLNA SPRAWA 

  –  PŁUCINIAK Andrzej Edmund 

  b) z listy nr 26 KWW J.LACEL RZETELNOŚĆ I KOMPETENCJA 

  –  LACEL Janina 

  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 703; 

  4) głosów ważnych oddano 657; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KW GMINNO POWIATOWA UNIA SAMORZĄDOWA 

  –  SOBKÓW Agata Dorota 

  –  RABUSZKO Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 759; 

  4) głosów ważnych oddano 728; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KW GMINNO POWIATOWA UNIA SAMORZĄDOWA 

  –  GRUSZKA Stanisław Józef 

  b) z listy nr 23 KWW NASZA KOCHANA GMINA ZIĘBICE 

  –  ROZENBAJGER Eligiusz Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 250; 

  4) głosów ważnych oddano 1 207; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KW GMINNO POWIATOWA UNIA SAMORZĄDOWA 

  –  LACH Władysław Kazimierz 

  b) z listy nr 21 KWW BĄDŹMY RAZEM 

  –  ISKRA Wacław 

  –  PIĘKOŚ Bolesław Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 433; 

  4) głosów ważnych oddano 417; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KW GMINNO POWIATOWA UNIA SAMORZĄDOWA 

  –  BEKUS Marcin 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 438; 

  4) głosów ważnych oddano 416; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW BĄDŹMY RAZEM 

  –  KOZŁOWSKI Bernardyn Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 522; 

  4) głosów ważnych oddano 520; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 25 KWW MARIANA DOMAGAŁY 

  –  DOMAGAŁA Marian Paweł 

  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 503; 

  4) głosów ważnych oddano 497; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KW GMINNO POWIATOWA UNIA SAMORZĄDOWA 

  –  STACHNIK Robert Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 128. 

Wybory do Rady Miejskiej w Złotym Stoku 

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 3 998. 

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

54,20% 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 433; 

  4) głosów ważnych oddano 415; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW POWIAT GMINA WSPÓLNA SPRAWA 

  –  TICHANOWICZ Jerzy 

  b) z listy nr 23 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY 

  –  SZLACHTA Alicja Maria 

  c) z listy nr 24 KWW NASZA WSPÓLNOTA 

  –  MAZIAKOWSKI Dariusz Bogusław 

  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 472; 
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  4) głosów ważnych oddano 438; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  BECELA Rafał Henryk 

  b) z listy nr 21 KWW POWIAT GMINA WSPÓLNA SPRAWA 

  –  RAPACZ Andrzej Zdzisław 

  –  KARSKI Łukasz Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 290; 

  4) głosów ważnych oddano 265; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  GRZECH Krystyna Monika 

  b) z listy nr 23 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY 

  –  ROSIŃSKI Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 235; 

  4) głosów ważnych oddano 234; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW POWIAT GMINA WSPÓLNA SPRAWA 

  –  BRASZKA Stanisław Edward 

  b) z listy nr 24 KWW NASZA WSPÓLNOTA 

  –  ŚLEZIAK Zbigniew 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 110; 

  4) głosów ważnych oddano 107; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  ŻURAWIAK Marta Alicja 

  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 156; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW NASZA WSPÓLNOTA 

  –  GRYGIEL Adam 

  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 471; 

  4) głosów ważnych oddano 459; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW POWIAT GMINA WSPÓLNA SPRAWA 

  –  RUSZKOWSKA Elżbieta Teresa 

  b) z listy nr 22 KWW ZŁOTY STOK XXI 

  –  KRÓL Wojciech Andrzej 

  c) z listy nr 24 KWW NASZA WSPÓLNOTA 

  –  ZNAMIROWSKA Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 129. 

Wybory do Rady Miejskiej w Zawidowie 

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 3 571. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 734 osób, to jest 

48,56% 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 475; 

  4) głosów ważnych oddano 463; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  MICIŃSKA Gabriela 

  b) z listy nr 21 KWW TERESY BRUD 

  –  SZCZYGIELSKA Bożena 

  –  ZAJDEL Jarosław Robert 

  c) z listy nr 24 KWW JÓZEFA SONTOWSKIEGO 

  –  TRACZ Dominik Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 348; 

  4) głosów ważnych oddano 340; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW INICJATYWA 

  –  PILARSKI Andrzej Józef 

  –  DRABKO Grzegorz 

  b) z listy nr 24 KWW JÓZEFA SONTOWSKIEGO 

  –  NIEDŹWIECKA Małgorzata 

  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 505; 

  4) głosów ważnych oddano 485; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  KOZIŃSKA Teresa 

  b) z listy nr 24 KWW JÓZEFA SONTOWSKIEGO 

  –  MARSZAŁ Wiesława Ewa 

  –  TKACZYK Konrad Andrzej 

  c) z listy nr 26 KWW WŁODZIMIERZA MICHALKIEWICZA 

  –  MICHALKIEWICZ Włodzimierz 

  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 406; 

  4) głosów ważnych oddano 398; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  ŻUK Adam 

  b) z listy nr 21 KWW TERESY BRUD 

  –  BRUD Teresa 

  c) z listy nr 24 KWW JÓZEFA SONTOWSKIEGO 

  –  SZKWAREK Maria Jadwiga 

  –  KOSEWICZ Piotr Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 130. 

Wybory do Rady Miejskiej w Pieńsku 

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 7 469. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 396 osób, to jest 

45,47% 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 560; 

  4) głosów ważnych oddano 538; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  POZAUĆ Grzegorz Henryk 

  b) z listy nr 21 KWW MŁODZI NIEZALEŻNI 

  –  LISIAK Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 395; 

  4) głosów ważnych oddano 381; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  SŁOBODZIAN Stanisław 

  –  BRODZIAK Łukasz 

  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 346; 

  4) głosów ważnych oddano 332; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  SKIBA Mieczysława Irena 

  b) z listy nr 23 KWW PONAD PODZIAŁAMI W GMINIE PIEŃSK 

  –  BRODZIAK Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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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 422; 

  4) głosów ważnych oddano 400; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  SIDOROWICZ Romuald 

  b) z listy nr 23 KWW PONAD PODZIAŁAMI W GMINIE PIEŃSK 

  –  BIGOS Bożena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 431; 

  4) głosów ważnych oddano 416; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  ŁAGOWSKA Grażyna Maria 

  b) z listy nr 21 KWW MŁODZI NIEZALEŻNI 

  –  WARSZAWSKI Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 274; 

  4) głosów ważnych oddano 263; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  MAŁYSA Zbigniew Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 230; 

  4) głosów ważnych oddano 224; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW ŁĄCZY NAS MIASTO I GMINA PIEŃSK 

  –  ZAJĄC Edward 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 189; 
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  4) głosów ważnych oddano 184; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  SMOLEŃ Dariusz Robert 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 280; 

  4) głosów ważnych oddano 273; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  JAWORSKI Arkadiusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 269; 

  4) głosów ważnych oddano 262; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW PONAD PODZIAŁAMI W GMINIE PIEŃSK 

  –  PIWOWAR Monika 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 131. 

Wybory do Rady Gminy Sulików 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 889. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 691 osób, to jest 

55,04% 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 1 051; 

  4) głosów ważnych oddano 1 031; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  SOLECKI Jan Witold 

  b) z listy nr 23 KWW ISO 2010 
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  –  KUREK Andrzej Stanisław 

  c) z listy nr 25 KWW DLA GMINY SULIKÓW 

  –  DELIJEWSKA Bogusława Maria 

  –  KONARSKI Grzegorz 

  –  STACHOWSKI Łukasz Bartłomiej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 179; 

  4) głosów ważnych oddano 175; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 25 KWW DLA GMINY SULIKÓW 

  –  ZIÓŁKOWSKA Weronika Leontyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 154; 

  4) głosów ważnych oddano 149; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW ISO 2010 

  –  WILCZAK-RACZAK 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 113; 

  4) głosów ważnych oddano 112; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW ISO 2010 

  –  PAWLAK 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 158; 

  4) głosów ważnych oddano 156; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW ISO 2010 

  –  POLOWY Tadeusz Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 

  4) głosów ważnych oddano 145; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW ISO 2010 

  –  ZIOMEK 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 186; 

  4) głosów ważnych oddano 184; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW ISO 2010 

  –  NOWICKI Jerzy 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 127; 

  4) głosów ważnych oddano 125; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 25 KWW DLA GMINY SULIKÓW 

  –  KUREK Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 143; 

  4) głosów ważnych oddano 142; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW SULIKÓW PONAD PODZIAŁAMI 

  –  DOMINIKOWSKI 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 289; 

  4) głosów ważnych oddano 282; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW ISO 2010 

  –  KACZMARCZYK Bogdan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145; 

  4) głosów ważnych oddano 145; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 25 KWW DLA GMINY SULIKÓW 

  –  NACHOTKO Agnieszka Renata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 132. 

Wybory do Rady Miejskiej Węglińca 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7 228. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 323 osób, to jest 

45,97% 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 1 293; 

  4) głosów ważnych oddano 1 281; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW DIALOG, WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ 

  –  PIECHOTA Wiesław Kazimierz 

  b) z listy nr 22 KWW PONAD PODZIAŁAMI 2010 

  –  LEWICKA Ewa Irena 

  c) z listy nr 24 KWW ISO 2010 

  –  WAJDA Bożena 

  –  SZYMAŃSKI Tomasz Zbigniew 

  d) z listy nr 25 KWW ZENONA ZATORA 

  –  ZATOR Zenon 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 143; 

  4) głosów ważnych oddano 140; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 24 KWW ISO 2010 
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  –  BATOG Wanda Eugenia 

  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 393; 

  4) głosów ważnych oddano 383; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW KSO 

  –  SOŁTYS Zbigniew 

  b) z listy nr 24 KWW ISO 2010 

  –  KŁOSOWSKA 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 273; 

  4) głosów ważnych oddano 267; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 26 KWW ZBIGNIEWA ZAWADZKIEGO 

  –  ZAWADZKI Zbigniew Jan 

  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 671; 

  4) głosów ważnych oddano 660; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW DIALOG, WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ 

  –  JAGIEŁŁO Anna 

  b) z listy nr 23 KWW KSO 

  –  HAWROT Leszek 

  –  SÓJKA Leszek 

  c) z listy nr 24 KWW ISO 2010 

  –  PAPIEŻ Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 550; 

  4) głosów ważnych oddano 550; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 24 KWW ISO 2010 
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  –  BŁAUCIAK Waldemar Szczepan 

  –  WOJCIECHOWSKI Bronisław Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 133. 

Wybory do Rady Gminy Zgorzelec 

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 6 551. 

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

53,70% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 588; 

  4) głosów ważnych oddano 582; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW "PRZYSZŁOŚĆ WSI" 

  –  LISZKA Jerzy 

  b) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE DLA WSI 

  –  BRYJA 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 341; 

  4) głosów ważnych oddano 336; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW "PRZYSZŁOŚĆ WSI" 

  –  WĘGRZYN Andrzej Piotr 

  b) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE DLA WSI 

  –  DZIURMAN Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 535; 

  4) głosów ważnych oddano 519; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE DLA WSI 
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  –  MAJOCHA Mirosław Stanisław 

  –  SŁABICKA Janina 

  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 286; 

  4) głosów ważnych oddano 283; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE DLA WSI 

  –  FLORJANOWICZ Janina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 368; 

  4) głosów ważnych oddano 361; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE DLA WSI 

  –  GÓRKA Elżbieta Beata 

  b) z listy nr 27 KWW GRZEGORZA MIŁOSZEWICZA 

  –  MIŁOSZEWICZ 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 276; 

  4) głosów ważnych oddano 262; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE DLA WSI 

  –  SOBSTYL Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 364; 

  4) głosów ważnych oddano 361; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE DLA WSI 

  –  MACHAJ Piotr Zygmunt 

  –  SWACHA 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 219; 

  4) głosów ważnych oddano 217; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE DLA WSI 

  –  ZABIEŁŁO Mirosław Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 209; 

  4) głosów ważnych oddano 205; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE DLA WSI 

  –  JASIUL Rafał Robert 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 332; 

  4) głosów ważnych oddano 331; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 28 KWW K - N - R - S RAZEM 

  –  WACHNICKA Stanisława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 134. 

Wybory do Rady Miasta Wojcieszów 

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 3 177. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 536 osób, to jest 

48,35% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 165; 

  4) głosów ważnych oddano 151; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "NASZE MIASTO - 2014" 
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  –  RYBIJ Grażyna Anna 

  b) z listy nr 21 KWW INICJATYWA LOKALNA 

  –  ROGAL Przemysław Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 509; 

  4) głosów ważnych oddano 493; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZĄDOWE 2010 

  –  WOŹNIAK Zdzisław 

  b) z listy nr 20 KWW "NASZE MIASTO - 2014" 

  –  NOWAK Stanisław Kazimierz 

  c) z listy nr 21 KWW INICJATYWA LOKALNA 

  –  BRATEK Marek 

  –  KĘDZIERSKI Jan 

  –  PATALAS Wojciech Aleksander 

  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 424; 

  4) głosów ważnych oddano 407; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "NASZE MIASTO - 2014" 

  –  KOSTIUK Irena 

  –  ŁUKA Wacław Antoni 

  –  RZECZKOWSKI Zbigniew Józef 

  b) z listy nr 21 KWW INICJATYWA LOKALNA 

  –  JANC Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 438; 

  4) głosów ważnych oddano 422; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "NASZE MIASTO - 2014" 

  –  BRZEZIEWSKA Danuta Maria 

  –  ŚLIWA Jadwiga Barbara 

  b) z listy nr 21 KWW INICJATYWA LOKALNA 
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  –  DYNIUS Jarosław 

  –  JODZIEWICZ Krystyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 135. 

Wybory do Rady Miejskiej w Złotoryi 

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 13 465. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 351 osób, to jest 

47,17% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 597; 

  4) głosów ważnych oddano 1 486; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  WILCZYŃSKI Waldemar Andrzej 

  b) z listy nr 20 KWW IRENEUSZ ŻURAWSKI - DOBRY GOSPODARZ 

  –  ŁOŚ Bogdan 

  c) z listy nr 21 KOMITET WYBORCZY TMZZ 

  –  LISTWAN Barbara Eufemia 

  d) z listy nr 27 KWW NASZE MIASTO ZŁOTORYJA 

  –  MARKIEWICZ Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 834; 

  4) głosów ważnych oddano 1 731; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZĄDOWE 2010 

  –  MACIEJAK Kinga 

  b) z listy nr 20 KWW IRENEUSZ ŻURAWSKI - DOBRY GOSPODARZ 

  –  ŻAK Wiesława 

  c) z listy nr 21 KOMITET WYBORCZY TMZZ 

  –  BANASZEK Józef 

  –  MIARA Ewa Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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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 2 040; 

  4) głosów ważnych oddano 1 914; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZĄDOWE 2010 

  –  MATECKI Iwo Karol 

  –  WOLAŃSKA Lilia Stefania 

  b) z listy nr 20 KWW IRENEUSZ ŻURAWSKI - DOBRY GOSPODARZ 

  –  ANTONOWICZ Leszek Stanisław 

  c) z listy nr 21 KOMITET WYBORCZY TMZZ 

  –  OLEKSÓW Tadeusz 

  –  PIEKUT Andrzej Zdzisław 

  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 880; 

  4) głosów ważnych oddano 846; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZĄDOWE 2010 

  –  PAZERA Stanisław 

  b) z listy nr 21 KOMITET WYBORCZY TMZZ 

  –  GORZKOWSKI Roman Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 136. 

Wybory do Rady Gminy Pielgrzymka 

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 2 791. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 438 osób, to jest 

51,52% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 3, nr 7, w 

których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów 

w okręgach. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 
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  4) głosów ważnych oddano 142; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW TOMASZ SYBIS GOSPODARNA GMINA 

  –  BURDELAK Krzysztofa Wioletta 

  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 388; 

  4) głosów ważnych oddano 374; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW TOMASZ SYBIS GOSPODARNA GMINA 

  –  PISARSKI Jarosław 

  –  WIĘDŁOCHA Andrzej 

  –  ZARZYCKI Dariusz Antoni 

  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 20 KWW TOMASZ SYBIS GOSPODARNA GMINA 

  –  KOCAJ Marta 

  –  DANIELAK Krzysztof 

  4) 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 306; 

  4) głosów ważnych oddano 300; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZĄDOWE 2010 

  –  PISARSKI Ryszard Mirosław 

  –  KORZYSTKO Mirosław 

  –  KAPRAL Olga 

  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 176; 

  4) głosów ważnych oddano 175; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KUCY Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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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 421; 

  4) głosów ważnych oddano 412; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW JEDNOŚĆ WSI 

  –  KONOPKA Paweł 

  –  UTRATNY Stanisław Paweł 

  –  ANDRZEJEWSKI Bartłomiej Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW TOMASZ SYBIS GOSPODARNA GMINA 

  –  DUDEK Andrzej Zenon 

  –  MICHAŁEK Elżbieta Józefa 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 137. 

Wybory do Rady Miasta i Gminy Świerzawa 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6 413. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 760 osób, to jest 

43,04% 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 1 008; 

  4) głosów ważnych oddano 1 008; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW JÓZEFA KOŁCZA KONTYNUACJA 

  –  HATKO Jolanta Ewa 

  –  MICHOŃ Janusz Stanisław 

  –  PIÓRCZYŃSKA Małgorzata 

  b) z listy nr 21 KWW DOKTORA PAWŁA KISOWSKIEGO 

  –  KISOWSKI Paweł Przemysław 

  c) z listy nr 22 KWW BOGUMIŁY WRZEŚNIAK 
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  –  BĄK Elżbieta 

  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 427; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZĄDOWE 2010 

  –  ZAJĄC Grażyna Irena 

  b) z listy nr 20 KWW JÓZEFA KOŁCZA KONTYNUACJA 

  –  MATUSIAK Marian Andrzej 

  –  HAJDER Mieczysław Julian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 223; 

  4) głosów ważnych oddano 215; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW JÓZEFA KOŁCZA KONTYNUACJA 

  –  CHLEBOSZ 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 189; 

  4) głosów ważnych oddano 187; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW JÓZEFA KOŁCZA KONTYNUACJA 

  –  SZYJA Bogusław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 205; 

  4) głosów ważnych oddano 195; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW JÓZEFA KOŁCZA KONTYNUACJA 

  –  ŻUKROWSKI Roman 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 134; 

  4) głosów ważnych oddano 129; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZĄDOWE 2010 

  –  PAKOSZ Krzysztof Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 213; 

  4) głosów ważnych oddano 205; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MROCZKOWSKI Józef Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 177; 

  4) głosów ważnych oddano 175; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW JÓZEFA KOŁCZA KONTYNUACJA 

  –  GRABSKI Edward Bernard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 180; 

  4) głosów ważnych oddano 179; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW JÓZEFA ZAJĄCA 

  –  ZAJĄC Józef Stefan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 138. 

Wybory do Rady Gminy Zagrodno 

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 4 568. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 284 osób, to jest 

50,00% 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 243; 

  4) głosów ważnych oddano 239; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW ZGODA 

  –  TKACZYSZYN Walentyna 

  b) z listy nr 22 KWW SAMORZĄD -POROZUMIENIE OBYWATELSKIE 

  –  LUSZNIEWSKI Walenty 

  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 120; 

  4) głosów ważnych oddano 116; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 25 KWW JANA ŁUCA 

  –  ŁUC 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 211; 

  4) głosów ważnych oddano 205; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZĄDOWE 2010 

  –  KUŹNIAR Danuta Zuzanna 

  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 381; 

  4) głosów ważnych oddano 371; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZĄDOWE 2010 

  –  KORCZOWSKI Mateusz Damian 

  b) z listy nr 21 KWW ZGODA 

  –  OLECHOWSKI Stanisław Krzysztof 

  –  DOKTOR Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 243; 

  4) głosów ważnych oddano 242; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW SAMORZĄD -POROZUMIENIE OBYWATELSKIE 

  –  SIEMIANOWSKI Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 261; 

  4) głosów ważnych oddano 257; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW ZGODA 

  –  BACHMATIUK Stanisław 

  b) z listy nr 22 KWW SAMORZĄD -POROZUMIENIE OBYWATELSKIE 

  –  KOSZELOWSKI Maciej Daniel 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 123; 

  4) głosów ważnych oddano 118; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  RYSTAU Antonina Janina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 499; 

  4) głosów ważnych oddano 487; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SUCHECKI Tadeusz 

  b) z listy nr 21 KWW ZGODA 

  –  JANCZYSZYN Piotr Stanisław 

  c) z listy nr 24 KWW WALDEMARA CHUDZIŃSKIEGO 

  –  CHUDZIŃSKI Waldemar Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203; 

  4) głosów ważnych oddano 197; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZĄDOWE 2010 

  –  HOCHUŁ Grażyna Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 139. 

Wybory do Rady Gminy Złotoryja 

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 5 676. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 384 osób, to jest 

42,00% 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 338; 

  4) głosów ważnych oddano 329; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW SAMORZĄDNA GMINA ZŁOTORYJA 

  –  DIDENKOW Aleksander Jan 

  –  ZAJĄC Wioletta Sylwia 

  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 305; 

  4) głosów ważnych oddano 294; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZĄDOWE 2010 

  –  KARWAN Jacek 

  b) z listy nr 20 KWW SAMORZĄDNA GMINA ZŁOTORYJA 

  –  BARANOWSKI Zenon 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 184; 

  4) głosów ważnych oddano 175; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW SAMORZĄDNA GMINA ZŁOTORYJA 

  –  CZAPLIŃSKI Czesław Edward 

  –  TYMCZYSZYN Jan Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172; 

  4) głosów ważnych oddano 166; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW SAMORZĄDNA GMINA ZŁOTORYJA 

  –  PAWLUS Józef 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 289; 

  4) głosów ważnych oddano 289; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW SAMORZĄDNA GMINA ZŁOTORYJA 

  –  HANCZYN Renata Ewa 

  b) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA ZŁOTORYJA 

  –  ADASZEK Zdzisław 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 224; 

  4) głosów ważnych oddano 210; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW SAMORZĄDNA GMINA ZŁOTORYJA 

  –  PIĄTEK Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 248; 

  4) głosów ważnych oddano 246; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZĄDOWE 2010 

  –  SIUDAK Przemysław Mariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 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 624; 

  4) głosów ważnych oddano 612; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW SAMORZĄDNA GMINA ZŁOTORYJA 

  –  CHOCZAJ Paweł Andrzej 

  –  LUZAR Henryk Wiesław 

  –  PARAŃSKI Jacek Włodzimierz 

  b) z listy nr 22 KWW DARIUSZA MAJCHROWSKIEGO 

  –  MAJCHROWSKI Dariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Dział II 

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

Rozdział 1. 

Wybory do Rady Miasta Bolesławiec 

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 32 917. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 15 652 osób, to jest 

47,55% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 19 KWW BOGUSŁAWA NOWAKA 

  5) lista nr 20 KW STOWARZYSZENIA ZIEMIA BOLESŁAWIECKA 

  6) lista nr 21 KWW PIOTRA ROMANA 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 762; 

  4) głosów ważnych oddano 3 571; 

  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: 

  – CZECZUTKA Andrzej 

  
b) 

  

lista nr 20 – KW STOWARZYSZENIA ZIEMIA BOLESŁAWIECKA 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – NOWAK Bolesław Franciszek 

  
c) 

  

lista nr 21 – KWW PIOTRA ROMANA uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – BIESIADECKI Adam 

  – CHUDZIK Leszek Franciszek 

  – ZMACZYŃSKI Stanisław Czesław 

  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 3 502; 

  4) głosów ważnych oddano 3 292; 

  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: 

  – ŚLIWKO Paweł 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KASPRZYK Wojciech Marek 

  
c) 

  

lista nr 20 – KW STOWARZYSZENIA ZIEMIA BOLESŁAWIECKA 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – ABRAMOWICZ Zdzisław Adam 

  
d) 

  

lista nr 21 – KWW PIOTRA ROMANA uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – FILISTYŃSKI Dariusz Wiesław 

  – KOWALSKI Jarosław 

  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 4 036; 

  4) głosów ważnych oddano 3 781; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) 

  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – HETEL Piotr 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KRZEMIŃSKI Arkadiusz Łukasz 

  
c) 

  

lista nr 21 – KWW PIOTRA ROMANA uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – FREDYK Renata Jadwiga 

  – POKŁADEK Józef 

  – ROMAN Piotr 

  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 4 352; 

  4) głosów ważnych oddano 4 127; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – ANDRUSIECZKO Stanisław 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – SAKOWSKI Mirosław Antoni 

  
c) 

  

lista nr 20 – KW STOWARZYSZENIA ZIEMIA BOLESŁAWIECKA 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – WIĄCEK Stanisław 

  
d) 

  

lista nr 21 – KWW PIOTRA ROMANA uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – JASIUKIEWICZ Jan 

  – PIESTRAK-BABIJCZUK Janina Urszula 

  – SKÓRA Alojzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 2. 

Wybory do Rady Miejskiej Bielawy 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

21 radnych. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 26 577. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 10 170 osób, to jest 

38,27% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 19 KWW ZBIGNIEWA RAKA 

  5) lista nr 20 KWW RYSZARDA DŹWINIELA 

  6) lista nr 21 KWW FORUM 2010 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 671; 

  4) głosów ważnych oddano 2 515; 

  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: 

  – BIAŁEK Leszek Eugeniusz 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – RAGANOWICZ Grzegorz 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – PAWLACZEK Paweł Andrzej 

  
d) 

  

lista nr 20 – KWW RYSZARDA DŹWINIELA uzyskała 1 mandat; radną z tej 

listy została wybrana: 

  – PAGÓRSKA Bronisława Stefania 

  
e) 

  

lista nr 21 – KWW FORUM 2010 uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy 

zostali wybrani: 

  – FLORCZAK Jarosław Zdzisław 

  – KROCZAK Władysław 

  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 2 490; 

  4) głosów ważnych oddano 2 349; 

  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: 

  – PAJDA Adam Mieczysław 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – PYZIAK Marek Artur 

  
c) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – SZATKOWSKA-SKURZYŃSKA Halina 

  
d) 

  

lista nr 20 – KWW RYSZARDA DŹWINIELA uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – HORDYJ Andrzej Ireneusz 

  
e) 

  

lista nr 21 – KWW FORUM 2010 uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 

wybrany: 

  – STRÓŻYK Leszek 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 2 372; 

  4) głosów ważnych oddano 2 183; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – SKOWROŃSKI Zbigniew Antoni 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – DRAGAN Zbigniew 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – STASZEWSKI Leszek Jerzy 

  
d) 

  

lista nr 20 – KWW RYSZARDA DŹWINIELA uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – DŹWINIEL Ryszard Jerzy 

  
e) 

  

lista nr 21 – KWW FORUM 2010 uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 

wybrany: 
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  – SKWARA Bartosz 

  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 2 637; 

  4) głosów ważnych oddano 2 496; 

  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: 

  – LICHNOWSKI Henryk 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GRZEBIELUCH Bożena 

  – LENARTOWICZ Stanisław Henryk 

  
c) 

  

lista nr 20 – KWW RYSZARDA DŹWINIELA uzyskała 1 mandat; radną z tej 

listy została wybrana: 

  – PACHURA Barbara Ewa 

  
d) 

  

lista nr 21 – KWW FORUM 2010 uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 

wybrany: 

  – URBANOWICZ Mariusz Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 3. 

Wybory do Rady Miejskiej Dzierżoniowa 

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 29 087. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 10 731 osób, to jest 

36,89% 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 19 KW OBS 

  5) lista nr 20 KWW FORUM 2010 

  6) lista nr 21 KWW SAMORZĄDOWCY RAFAŁA DUTKIEWICZA 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 068; 

  4) głosów ważnych oddano 2 898; 

  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: 

  – SOJKA Mieczysław Ryszard 

  
b) 

  

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

radną z tej listy została wybrana: 

  – CEGIEŁKA Iwona Mirosława 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – ZEŃ Zbigniew Marian 

  
d) 

  
lista nr 19 – KW OBS uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JURASZEK Grażyna Zofia 

  – KUNECKA Wanda 

  – MATYJA Iwona Dorota 

  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 2 782; 

  4) głosów ważnych oddano 2 680; 

  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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  – BOLISĘGA Andrzej Jacek 

  – GAWEŁ Barbara Magdalena 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – BIŃCZYCKI Feliks 

  
c) 

  
lista nr 19 – KW OBS uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – PIORUN Mirosław Błażej 

  
d) 

  

lista nr 20 – KWW FORUM 2010 uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 

wybrany: 

  – KRESA Jarosław 

  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 2 048; 

  4) głosów ważnych oddano 1 915; 

  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: 

  – DARAKIEWICZ Marian Andrzej 

  – KOWALSKI Paweł Maciej 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – BUKOWSKI Roman Antoni 

  
c) 

  
lista nr 19 – KW OBS uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – FLORCZAK Ewa Barbara 

  – WICZKOWSKI Andrzej Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 833; 

  4) głosów ważnych oddano 2 686; 

  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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  – GACKIEWICZ Michał Krzysztof 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – BAGIŃSKI Adam Cezary 

  
c) 

  
lista nr 19 – KW OBS uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JAWORSKI Czesław Kazimierz 

  – PIORUN Marek Mieczysław 

  
d) 

  

lista nr 20 – KWW FORUM 2010 uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 

wybrany: 

  – ŚNIEŻEK Tomasz Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 4. 

Wybory do Rady Miejskiej w Głogowie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

23 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 56 247. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 24 991 osób, to jest 

44,43% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 18 KWW "AKTYWNI RAZEM" 

  4) lista nr 19 KWW JANA ZUBOWSKIEGO 

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 5 251; 

  4) głosów ważnych oddano 4 937; 

  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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  – PATYK Eugeniusz Jan 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – SZCZEPANIAK Karol Korneliusz 

  
c) 

  

lista nr 18 – KWW "AKTYWNI RAZEM" uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – DĄBROWSKI Mirosław Zbigniew 

  
d) 

  

lista nr 19 – KWW JANA ZUBOWSKIEGO uzyskała 2 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – KRECHOWIEC Antoni 

  – POBOL Radosław Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 203; 

  4) głosów ważnych oddano 6 714; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – SIENKIEWICZ Zbigniew Ryszard 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BOCHANYSZ Roman Eugeniusz 

  – MAJEWSKI Sławomir 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW JANA ZUBOWSKIEGO uzyskała 3 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – BOŻEK Przemysław Maciej 

  – MARCINÓW Janina 

  – PIECHOCKI Janusz Stanisław 

  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 6 474; 

  4) głosów ważnych oddano 6 097; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 
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  – AKIELASZEK Jerzy Szczepan 

  – KOSZÓW Józef 

  
b) 

  

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

radną z tej listy została wybrana: 

  – CZEKAŃSKA-SMYKALLA Bożena 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW JANA ZUBOWSKIEGO uzyskała 3 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – BARTKOWIAK Andrzej 

  – DRANKIEWICZ Leszek 

  – RYBAK Leszek Krzysztof 

  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 6 063; 

  4) głosów ważnych oddano 5 667; 

  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: 

  – GAWRON Jerzy 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DUDKOWIAK Jarosław Ryszard 

  – KĘDZIA Cezary 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW JANA ZUBOWSKIEGO uzyskała 3 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – FRĄCKOWIAK Michał Tomasz 

  – KOLIŃSKI Andrzej Wojciech 

  – MILICZ Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 5. 

Wybory do Rady Miejskiej w Górze 

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 16 635. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7 930 osób, to jest 

47,67% uprawnionych do głosowania. 
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4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 19 KWW PRZYSZŁOŚĆ-SOLIDNOŚĆ-LUDZIE 

  2) lista nr 22 KWW BB WROTKOWSKIEGO 

  3) lista nr 23 KWW IRENY KRZYSZKIEWICZ 

  4) lista nr 25 KWW REGIONALNE CENTRUM NIEZALEŻNE 

  5) lista nr 26 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2010 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 075; 

  4) głosów ważnych oddano 1 875; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 22 – KWW BB WROTKOWSKIEGO uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – SZCZERBA Jacek Stanisław 

  
b) 

  

lista nr 23 – KWW IRENY KRZYSZKIEWICZ uzyskała 3 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – BORAWSKI Ryszard 

  – GÓRSKI Tomasz 

  – ICIEK Zygmunt Tadeusz 

  
c) 

  

lista nr 25 – KWW REGIONALNE CENTRUM NIEZALEŻNE uzyskała 

1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – FRĄCZKIEWICZ Teresa 

  
d) 

  

lista nr 26 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2010 uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – MORŻAK Ryszard Paweł 

  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 2 796; 

  4) głosów ważnych oddano 2 637; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 22 – KWW BB WROTKOWSKIEGO uzyskała 2 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 
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  – SIEKANOWICZ Bolesław 

  – WROTKOWSKI Tadeusz Jan 

  
b) 

  

lista nr 23 – KWW IRENY KRZYSZKIEWICZ uzyskała 3 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – BARNA Bronisław Julian 

  – GRZEBIELUCH Wacław Alfred 

  – ROGALA Andrzej 

  
c) 

  

lista nr 25 – KWW REGIONALNE CENTRUM NIEZALEŻNE uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – STANKIEWICZ Eugeniusz 

  
d) 

  

lista nr 26 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2010 uzyskała 

1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – WILKIEWICZ Lucyna 

  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 3 059; 

  4) głosów ważnych oddano 2 811; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 19 – KWW PRZYSZŁOŚĆ-SOLIDNOŚĆ-LUDZIE uzyskała 

1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – GĄGAŁA Aniela 

  
b) 

  

lista nr 22 – KWW BB WROTKOWSKIEGO uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – BERUS Zenon Jan 

  
c) 

  

lista nr 23 – KWW IRENY KRZYSZKIEWICZ uzyskała 5 mandatów; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DROZDOWSKI Henryk Edmund 

  – KRZYSZKIEWICZ Irena Teresa 

  – KUBICKI Jerzy Stanisław 

  – PRZYBYLSKI Zbigniew Szczepan 

  – ULMAN Jacek Szczepan 

  
d) 

  

lista nr 25 – KWW REGIONALNE CENTRUM NIEZALEŻNE uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – NOWICKI Zdzisław Zenon 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 6. 

Wybory do Rady Miejskiej w Jaworze 

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 20 323. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8 906 osób, to jest 

43,82% 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 19 KWW IS OPOKA 

  5) lista nr 21 KWW "POROZUMIENIE PRAWICY" 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 523; 

  4) głosów ważnych oddano 2 410; 

  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: 

  – KOBES Andrzej Aleksander 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – GAŹDZICKI Tomasz 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – LITWIŃSKI Marek Leszek 

  
d) 

  

lista nr 21 – KWW "POROZUMIENIE PRAWICY" uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DOMIŃSKA-WERBEL Dorota Teresa 

  – URBAŃSKI Artur Mieczysław 

  – ŻMUDA Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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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 1 957; 

  4) głosów ważnych oddano 1 824; 

  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: 

  – SZYNKLER Ewelina Agnieszka 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – BEDNAREK Zbigniew Andrzej 

  
c) 

  

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

wybrany: 

  – KOLUSZKO Mirosław Waldemar 

  
d) 

  

lista nr 21 – KWW "POROZUMIENIE PRAWICY" uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MADEJ Andrzej Adam 

  – WIECZOREK Jacek Mieczysław 

  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 2 154; 

  4) głosów ważnych oddano 2 058; 

  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: 

  – AGDAN Janusz Włodzimierz 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – ZATORSKI Tadeusz Zbigniew 

  
c) 

  

lista nr 21 – KWW "POROZUMIENIE PRAWICY" uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DUBLAŃSKI Leszek Szczepan 

  – LEMAŃSKA Janina 

  – PIWKO Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 



– 342 – 

  

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 272; 

  4) głosów ważnych oddano 2 121; 

  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: 

  – BERA Emilian Stanisław 

  
b) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – PROKOPEK-STĘPNIAK Teresa Apolonia 

  
c) 

  

lista nr 21 – KWW "POROZUMIENIE PRAWICY" uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KACZKOWSKA Brygida Dorota 

  – PTASZYŃSKI Janusz 

  – STRUZIK Waldemar Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 7. 

Wybory do Rady Miejskiej w Kamiennej Górze 

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 17 226. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8 567 osób, to jest 

49,73% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  3) lista nr 17 KWW RAZEM KG 

  4) lista nr 21 KWW "NASZ REGION" 

  5) lista nr 22 KWW ZYGMUNTA MIŚKOWICZA 

  6) lista nr 24 KW STOWARZYSZENIA "DIALOG" 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 172; 

  4) głosów ważnych oddano 2 035; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

radną z tej listy została wybrana: 

  – KRZYSZKOWSKA Małgorzata Irena 

  
b) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – KOLAT Zofia Stanisława 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW RAZEM KG uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali 

wybrani: 

  – GRZYB Andrzej Wiesław 

  – KOMOROWSKA Regina 

  – NAWROCKI Jerzy 

  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 2 256; 

  4) głosów ważnych oddano 2 116; 

  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: 

  – GORCZYCA Józef 

  – JACIUK Mariola 

  
b) 

  

lista nr 17 – KWW RAZEM KG uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali 

wybrani: 

  – KRAWIEC Bogusława Kazimiera 

  – KURNYTA Danuta 

  
c) 

  

lista nr 22 – KWW ZYGMUNTA MIŚKOWICZA uzyskała 1 mandat; radną z 

tej listy została wybrana: 

  – PLATA Irena Stanisława 

  
d) 

  

lista nr 24 – KW STOWARZYSZENIA "DIALOG" uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – JASIŃSKI Andrzej Edwin 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 090; 

  4) głosów ważnych oddano 1 998; 

  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: 

  – BIAŁECKA-POLAK Maria Genowefa 

  – WĄGROWSKI Bogdan 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – MURAWSKI Bogdan 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW RAZEM KG uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 

wybrany: 

  – MANKIEWICZ Andrzej Robert 

  
d) 

  

lista nr 24 – KW STOWARZYSZENIA "DIALOG" uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – BRUŹDZIAK Jacek Tomasz 

  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 2 049; 

  4) głosów ważnych oddano 1 936; 

  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: 

  – KOMOROWSKA Marianna 

  – RÓŻAŃSKI Henryk 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – GROMA Józef Robert 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW RAZEM KG uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 

wybrany: 

  – SOBIECHOWSKI Wiesław 

  
d) 

  

lista nr 24 – KW STOWARZYSZENIA "DIALOG" uzyskała 1 mandat; radną 

z tej listy została wybrana: 

  – RÓG Celina Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 8. 

Wybory do Rady Miejskiej w Kłodzku 

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 23 384. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 10 569 osób, to jest 

45,20% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 18 KWW BOGUSŁAWA SZPYTMY 

  5) lista nr 19 KWW ROZWÓJ I PARTNERSTWO 

  6) lista nr 20 KWW DOLNY ŚLĄSK XXI 

  7) lista nr 21 KW KŁODZKI KOMITET OBYWATELSKI 

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 3 447; 

  4) głosów ważnych oddano 3 270; 

  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: 

  – ŻABSKI Tomasz 

  – ŻYTYŃSKA Elżbieta 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – WÓJCIK Ryszard 

  
c) 

  

lista nr 18 – KWW BOGUSŁAWA SZPYTMY uzyskała 2 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – KOŁT Danuta Maria 

  – KUCAB Andrzej Stanisław 

  
d) 

  

lista nr 19 – KWW ROZWÓJ I PARTNERSTWO uzyskała 1 mandat; radną z 

tej listy została wybrana: 
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  – GÓRSKA Zdzisława Teresa 

  
e) 

  

lista nr 21 – KW KŁODZKI KOMITET OBYWATELSKI uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – DUDA Zdzisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 167; 

  4) głosów ważnych oddano 3 020; 

  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: 

  – KWAS Adam Kazimierz 

  – PISZKO Michał Jan 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – MUSKAŁA Grzegorz Józef 

  
c) 

  

lista nr 18 – KWW BOGUSŁAWA SZPYTMY uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – KMIECIK Tadeusz Marian 

  
d) 

  

lista nr 20 – KWW DOLNY ŚLĄSK XXI uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – KOWALSKI Adam 

  
e) 

  

lista nr 21 – KW KŁODZKI KOMITET OBYWATELSKI uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – ŻERKOWSKI Zygmunt 

  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 3 955; 

  4) głosów ważnych oddano 3 806; 

  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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  – LUDWIN Teresa Joanna 

  – WŁODARCZYK Celina 

  – WNUK Grzegorz Gerard 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – FERENC Stanisław 

  – URBANOWSKI Henryk Czesław 

  
c) 

  

lista nr 18 – KWW BOGUSŁAWA SZPYTMY uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – SZPYTMA Bogusław Krzysztof 

  
d) 

  

lista nr 19 – KWW ROZWÓJ I PARTNERSTWO uzyskała 1 mandat; radnym 

z tej listy został wybrany: 

  – BRZOSTOWICZ Piotr Stanisław 

  
e) 

  

lista nr 20 – KWW DOLNY ŚLĄSK XXI uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – JAROSZ Armin Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 9. 

Wybory do Rady Miejskiej w Nowej Rudzie 

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 20 188. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8 339 osób, to jest 

41,31% 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 18 KWW TOMASZ KILIŃSKI 

  3) lista nr 19 KWW MIECZYSŁAWA SZYSZKI 

  4) lista nr 20 KWW NASZE MIASTO NOWA RUDA 

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 2 445; 

  4) głosów ważnych oddano 2 274; 
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  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: 

  – BAWECKI Marek Lech 

  – KASPRZYK Jolanta 

  
b) 

  

lista nr 18 – KWW TOMASZ KILIŃSKI uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – BEHAN Andrzej 

  – CICHAŃSKI Jacek 

  – KILIŃSKI Tomasz Jacek 

  
c) 

  

lista nr 20 – KWW NASZE MIASTO NOWA RUDA uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – CYMAN Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 769; 

  4) głosów ważnych oddano 1 671; 

  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: 

  – GAJCY Halina 

  
b) 

  

lista nr 18 – KWW TOMASZ KILIŃSKI uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – FRĄCEK Bogusław 

  – STANIOCHA Janusz 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW MIECZYSŁAWA SZYSZKI uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – KARCZEWSKI Zbigniew 

  
d) 

  

lista nr 20 – KWW NASZE MIASTO NOWA RUDA uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – ZIMOCH 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 1 916; 

  4) głosów ważnych oddano 1 818; 
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  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – PULIT Jerzy 

  
b) 

  

lista nr 18 – KWW TOMASZ KILIŃSKI uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – CARYK Irena 

  – KOCOŃ Marian Jan 

  – WAŁĘSA Regina 

  
c) 

  

lista nr 20 – KWW NASZE MIASTO NOWA RUDA uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – GROCHOWSKI Zbigniew 

  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 2 209; 

  4) głosów ważnych oddano 2 119; 

  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: 

  – DRUCIAK Zdzisław Jan 

  – WOŚKO Ryszard Stanisław 

  
b) 

  

lista nr 18 – KWW TOMASZ KILIŃSKI uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – POSTROŻNY Piotr Maciej 

  – WRÓBEL Piotr Jan 

  
c) 

  

lista nr 20 – KWW NASZE MIASTO NOWA RUDA uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – PROKOPCZAK Michał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 10. 

Wybory do Rady Miasta Lubań 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 18 427. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7 722 osób, to jest 

41,91% 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 18 KWW OKW LUBAŃ 2010 

  5) lista nr 19 KWW RODZINY KATOLICKIE RAZEM W LUBANIU 

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 1 709; 

  4) głosów ważnych oddano 1 637; 

  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: 

  – JANIAK Ryszard Stanisław 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KRASKA Teresa Elżbieta 

  – ROGACKI Henryk Mieczysław 

  
c) 

  

lista nr 18 – KWW OKW LUBAŃ 2010 uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – SŁOWIŃSKI Arkadiusz Andrzej 

  
d) 

  

lista nr 19 – KWW RODZINY KATOLICKIE RAZEM W LUBANIU 

uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – CZERWIŃSKA Liliana Agnieszka 

  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 2 136; 

  4) głosów ważnych oddano 2 008; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 
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  – SOCZYŃSKI Józef 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – HOFBAUER Jan 

  – WYDRA Wiesław Stanisław 

  
c) 

  

lista nr 18 – KWW OKW LUBAŃ 2010 uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – BOGDANOWICZ Franciszek Zygmunt 

  
d) 

  

lista nr 19 – KWW RODZINY KATOLICKIE RAZEM W LUBANIU 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – IWANOW Mieczysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 821; 

  4) głosów ważnych oddano 1 719; 

  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: 

  – KWOLIK Marian 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GRZESIAK Małgorzata Zofia 

  – WISŁOCKI Stanisław Ryszard 

  
c) 

  

lista nr 18 – KWW OKW LUBAŃ 2010 uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – KORCZ Tomasz 

  
d) 

  

lista nr 19 – KWW RODZINY KATOLICKIE RAZEM W LUBANIU 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KOSAKOWSKI Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 056; 

  4) głosów ważnych oddano 1 973; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) 

  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – SAJAN Jan 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JAWORSKI Krzysztof Arkadiusz 

  – ROWIŃSKI Konrad Antoni 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – CHOJNACKI Witold 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW OKW LUBAŃ 2010 uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – PIEKARSKI Ryszard Jerzy 

  – SZUBA Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 11. 

Wybory do Rady Miejskiej w Lubinie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

23 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 61 894. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 26 975 osób, to jest 

43,58% 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 19 KWW ROBERT RACZYŃSKI LUBIN 2006 

  5) lista nr 20 KW STOWARZYSZENIE "NOWY LUBIN" 

  6) lista nr 21 KW TERAZ LUBIN 

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 6 347; 

  4) głosów ważnych oddano 6 006; 
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  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

radną z tej listy została wybrana: 

  – DOWHAŃ-DOMAŃSKA Ksenia Anna 

  
b) 

  

lista nr 19 – KWW ROBERT RACZYŃSKI LUBIN 2006 uzyskała 4 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CIEŚLOWSKI Robert 

  – GÓRZYŃSKI Andrzej Edward 

  – KORONOWSKA Joanna Krystyna 

  – MOTYLIŃSKI Piotr Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 758; 

  4) głosów ważnych oddano 6 494; 

  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: 

  – SZWED Robert Jerzy 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – JANKOWSKI Dariusz 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW ROBERT RACZYŃSKI LUBIN 2006 uzyskała 4 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CZERWONKA Zbigniew Jan 

  – POTOCKA-ZDRZALIK Bogusława Ewa 

  – TUTKA Marzena Jadwiga 

  – WARCZEWSKI Zbigniew 

  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 6 594; 

  4) głosów ważnych oddano 6 356; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 
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  – OLSZOWIAK Krzysztof Zbigniew 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – BIAŁKOWSKI Marcin Tadeusz 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW ROBERT RACZYŃSKI LUBIN 2006 uzyskała 4 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KOT Joanna Zofia 

  – SOCHA Piotr Ryszard 

  – WĘGRZYNOWSKI Marian Michał 

  – ZAPRUTKO Roman 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 7 276; 

  4) głosów ważnych oddano 7 014; 

  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: 

  – ROZMYSŁOWSKI Roman Władysław 

  
b) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – MORAWSKA Elżbieta 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW ROBERT RACZYŃSKI LUBIN 2006 uzyskała 4 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DUTKANICZ Dorota Magda 

  – KUJAWA Romuald Jarosław 

  – SZYDŁOWSKA Maria 

  – WOJTYCZKA Franciszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 12. 

Wybory do Rady Miejskiej w Miliczu 

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 19 415. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9 177 osób, to jest 

47,27% uprawnionych do głosowania. 
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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 19 KWW DARIUSZA STASIAKA - DOLNY ŚLĄSK XXI 

  5) lista nr 20 KWW LEWICA RAZEM 

  6) lista nr 21 KW MILICKA 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 2 074; 

  4) głosów ważnych oddano 1 939; 

  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: 

  – WENCEK Wojciech Sylwester 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – ŁABUDA Janusz 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW DARIUSZA STASIAKA - DOLNY ŚLĄSK XXI uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – HOŁÓWKO Andrzej Władysław 

  – NESTORUK Andrzej Michał 

  
d) 

  

lista nr 20 – KWW LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – OCHOWICZ Ryszard 

  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 2 566; 

  4) głosów ważnych oddano 2 437; 

  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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  – LECH Ryszard 

  – TOMASZEWSKA Ewa Barbara 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – MAZURKIEWICZ Marian 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW DARIUSZA STASIAKA - DOLNY ŚLĄSK XXI uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – JASKULSKI Adam Juliusz 

  
d) 

  

lista nr 21 – KW MILICKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 

1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – SZATKOWSKA Alicja Antonina 

  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 2 190; 

  4) głosów ważnych oddano 2 040; 

  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: 

  – JASIŃSKI Zbigniew 

  
b) 

  

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

radną z tej listy została wybrana: 

  – PRZYBYLSKA Alicja 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW DARIUSZA STASIAKA - DOLNY ŚLĄSK XXI uzyskała 

3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BIENKIEWICZ Edmund 

  – KUŚNIERZ Stanisław 

  – ZMUDA Krzysztof 

  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 2 347; 

  4) głosów ważnych oddano 2 187; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – CZAJKOWSKI Piotr Stanisław 

  – PAWLAK Stanisław 

  
b) 

  

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

radną z tej listy została wybrana: 

  – SMOLIŃSKA Halina 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW DARIUSZA STASIAKA - DOLNY ŚLĄSK XXI uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – HOŁOBYN Stefan 

  
d) 

  

lista nr 20 – KWW LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – RYBKA Edward 

  
e) 

  

lista nr 21 – KW MILICKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – STACHOWIAK Damian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 13. 

Wybory do Rady Miasta Oleśnicy 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 30 119. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 11 909 osób, to jest 

39,54% 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 18 KWW OLEŚNICZANIE 

  5) lista nr 19 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2002 

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 3 832; 

  4) głosów ważnych oddano 3 666; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) 

  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – BERNACKI Henryk 

  – NAGÓRNY Zbigniew Stanisław 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – PAWŁOWSKI Piotr Stanisław 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – STOJANOWSKI Józef Walerian 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW OLEŚNICZANIE uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – KARASEK Piotr Stanisław 

  
e) 

  

lista nr 19 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2002 uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – RYBIAŁEK Jan Leszek 

  – ZELINKA Ryszard Julian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 8 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 598; 

  4) głosów ważnych oddano 4 375; 

  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: 

  – PAŁKA Mirosław Romuald 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – PYTEL Stanisław Andrzej 

  – SARNA Robert Jan 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – MYSZAKOWSKI Przemysław Antoni 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW OLEŚNICZANIE uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – SIWECKI Ryszard Jan 

  
e) 

  

lista nr 19 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2002 uzyskała 

3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – BARTNIK Wojciech Stanisław 

  – CZARNECKI Marek Stanisław 

  – STEFANI Józefa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 479; 

  4) głosów ważnych oddano 3 317; 

  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: 

  – ROZMUS Adam Piotr 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KEMPA Jarosław Jan 

  
c) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – SZCZURASZEK Janina Kazimiera 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW OLEŚNICZANIE uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – PIECHÓWKA Wiesław Józef 

  
e) 

  

lista nr 19 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2002 uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BRONŚ Jan 

  – MALCZEWSKI Jacek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 14. 

Wybory do Rady Miejskiej w Oławie 

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 25 637. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 10 984 osób, to jest 

42,84% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 
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  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 19 KWW BEZPARTYJNY BLOK SAMORZĄDOWY 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 225; 

  4) głosów ważnych oddano 3 080; 

  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: 

  – MARKOWSKA Lidia Grażyna 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KWIATKOWSKI Arkadiusz Piotr 

  – LESZCZYŃSKA Anna Maria 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – GWIAZDOWICZ Paweł Roman 

  
d) 

  

lista nr 19 – KWW BEZPARTYJNY BLOK SAMORZĄDOWY uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – PASIERBOWICZ Małgorzata Beata 

  – TKACZYK 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 3 390; 

  4) głosów ważnych oddano 3 178; 

  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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  – KOPROWSKI Mieczysław Marian 

  – MIKODA Andrzej 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – REGIEC Piotr Roman 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW BEZPARTYJNY BLOK SAMORZĄDOWY uzyskała 

4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GOGOLA Jan Władysław 

  – NIEMIROWSKI Witold Jan 

  – WOJDYŁA Elżbieta Teresa 

  – ŻYDŁO Jacek Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 369; 

  4) głosów ważnych oddano 4 161; 

  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: 

  – DOMARADZKA Maria 

  – KARPIŃSKA-MAŁKO Stanisława Kazimiera 

  – LEJA Zenon Mateusz 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – GRZESZCZAK Andrzej Stanisław 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW BEZPARTYJNY BLOK SAMORZĄDOWY uzyskała 

4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – FRISCHMANN Tomasz 

  – HADRYŚ Jerzy Tadeusz 

  – JAROSZ Józef 

  – PAŹDZIERNIK Franciszek Stefan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 15. 

Wybory do Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 18 063. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8 670 osób, to jest 

48,00% 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 19 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2010 

  5) lista nr 20 KWW "PRZYJAZNA GMINA 2010" 

  6) lista nr 21 KWW BEZPARTYJNY BLOK SAMORZĄDOWY 

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 2 639; 

  4) głosów ważnych oddano 2 524; 

  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: 

  – GÓRSKI Grzegorz 

  
b) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – SYPEK Janina 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2010 uzyskała 

3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KOCH Henryk 

  – ŁUKASIK Stanisław 

  – STARCZEWSKI Marek Grzegorz 

  
d) 

  

lista nr 20 – KWW "PRZYJAZNA GMINA 2010" uzyskała 1 mandat; radnym 

z tej listy został wybrany: 
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  – SZELWACH Michał 

  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 2 802; 

  4) głosów ważnych oddano 2 672; 

  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: 

  – LECH Władysława 

  – WOŹNIAK Krzysztof Piotr 

  
b) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – BEJDA Beata Józefa 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2010 uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KOTOWICZ Teresa 

  – PAKOSZ Michał Wojciech 

  
d) 

  

lista nr 20 – KWW "PRZYJAZNA GMINA 2010" uzyskała 1 mandat; radną z 

tej listy została wybrana: 

  – POLAKOWSKA Maria Bożena 

  
e) 

  

lista nr 21 – KWW BEZPARTYJNY BLOK SAMORZĄDOWY uzyskała 

1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – KUTKOWSKA Bogusława Anna 

  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 3 229; 

  4) głosów ważnych oddano 3 071; 

  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: 

  – BABSKI Tadeusz Henryk 

  – PAJĄK Zofia Małgorzata 

  – SZCZĘŚNIAK Bogdan Dariusz 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 
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  – STACHNIO Ireneusz Adam 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2010 uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MARCHEWSKI Wincenty Jan 

  – PUTYRA Kazimierz 

  
d) 

  

lista nr 20 – KWW "PRZYJAZNA GMINA 2010" uzyskała 1 mandat; radnym 

z tej listy został wybrany: 

  – MIKOŁAJCZYK Jacek Andrzej 

  
e) 

  

lista nr 21 – KWW BEZPARTYJNY BLOK SAMORZĄDOWY uzyskała 

1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – KOWALENKO Barbara Jadwiga 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 16. 

Wybory do Rady Miejskiej w Polkowicach 

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 20 807. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 10 283 osób, to jest 

49,42% 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 19 KW POROZUMIENIE DLA MIESZKAŃCÓW POLKOWIC 

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 2 593; 

  4) głosów ważnych oddano 2 435; 

  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: 

  – SYNOWIEC Zdzisław 

  
b) 

  

lista nr 19 – KW POROZUMIENIE DLA MIESZKAŃCÓW POLKOWIC 

uzyskała 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – BLOCH Arkadiusz Mirosław 

  – BOCIAN Stanisława 

  – KULIKOWSKA Beata Ewa 

  – TRACZYK Ireneusz Stefan 

  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 2 404; 

  4) głosów ważnych oddano 2 228; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – DYLĄG Ryszard 

  
b) 

  

lista nr 19 – KW POROZUMIENIE DLA MIESZKAŃCÓW POLKOWIC 

uzyskała 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CIŻMAR Stefan 

  – KICAJ Eugeniusz 

  – LEŚNIAK Anna 

  – STAŃCZYSZYN Emilian 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 2 381; 

  4) głosów ważnych oddano 2 258; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – ZARZYCKI Jan 

  
b) 

  

lista nr 19 – KW POROZUMIENIE DLA MIESZKAŃCÓW POLKOWIC 

uzyskała 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KOŚMIDER Mariola Helena 

  – KOT Andrzej Henryk 

  – STAROŃ Marek Mirosław 

  – WĘGIERSKA-JANUSZKIEWICZ Jolanta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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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 2 905; 

  4) głosów ważnych oddano 2 701; 

  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: 

  – NOWAK Piotr 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – MARCINIAK Wojciech 

  
c) 

  

lista nr 19 – KW POROZUMIENIE DLA MIESZKAŃCÓW POLKOWIC 

uzyskała 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – FUCZYŁO Kazimierz 

  – KOWALCZYK Maria 

  – TRYBKA Adam Bolesław 

  – WABIK Wiesław Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 17. 

Wybory do Rady Miejskiej Strzelina 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 17 981. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8 394 osób, to jest 

46,68% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 3 KOMITET WYBORCZY PPP - SIERPIEŃ 80 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 20 KWW POROZUMIENIE DLA NASZEJ PRZYSZŁOŚCI 

  4) lista nr 21 KWW "STRZELIŃSKI BLOK SAMORZĄDOWY" 

  5) lista nr 22 KWW FORUM OBYWATELSKIE - STRZELIN 2000 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 271; 

  4) głosów ważnych oddano 2 077; 

  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: 

  – KASPRZYSZAK Elżbieta 

  – KWIATKOWSKI Bogusław Krzysztof 

  
b) 

  

lista nr 20 – KWW POROZUMIENIE DLA NASZEJ PRZYSZŁOŚCI 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – PAWNUK-SZNAJDER Dorota Jadwiga 

  – SZAŁAJKO Ireneusz 

  
c) 

  

lista nr 21 – KWW "STRZELIŃSKI BLOK SAMORZĄDOWY" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – OSTROWSKI Michał Wiktor 

  
d) 

  

lista nr 22 – KWW FORUM OBYWATELSKIE - STRZELIN 2000 uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – RATAJ Zdzisław Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 873; 

  4) głosów ważnych oddano 2 672; 

  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: 

  – BALCER Edward 

  – WÓJCIKIEWICZ Jerzy Bronisław 

  
b) 

  

lista nr 20 – KWW POROZUMIENIE DLA NASZEJ PRZYSZŁOŚCI 

uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – SIEDLARZ Magdalena 

  
c) 

  

lista nr 21 – KWW "STRZELIŃSKI BLOK SAMORZĄDOWY" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KOŁODNICKI Michał Stanisław 

  
d) 

  

lista nr 22 – KWW FORUM OBYWATELSKIE - STRZELIN 2000 uzyskała 

3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – ANDRYSZCZAK Jan Andrzej 

  – KUBISZ Kazimierz Tadeusz 

  – PISOWADZKI Mieczysław Eugeniusz 

  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 3 250; 

  4) głosów ważnych oddano 3 059; 

  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: 

  – JANDA Tadeusz Piotr 

  – LITWIN Piotr 

  – WORONIECKI Zbigniew Józef 

  
b) 

  

lista nr 20 – KWW POROZUMIENIE DLA NASZEJ PRZYSZŁOŚCI 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – GŁOWACKI Tomasz Leon 

  
c) 

  

lista nr 21 – KWW "STRZELIŃSKI BLOK SAMORZĄDOWY" uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KOWALSKA Iwona Anna 

  – PITA Antoni Wojciech 

  
d) 

  

lista nr 22 – KWW FORUM OBYWATELSKIE - STRZELIN 2000 uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – HORŻANIECKI Ryszard Piotr 

  – TRACZ Edward 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 18. 

Wybory do Rady Miejskiej w Świdnicy 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

23 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 49 394. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 19 152 osób, to jest 

38,77% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 
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  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 18 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 544; 

  4) głosów ważnych oddano 5 244; 

  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: 

  – SOLECKI Janusz Czesław 

  – WOŁOSZ Władysław 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GADZIŃSKA Joanna 

  – ŻUREK Wiesław Roman 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – BARCICKI Mariusz 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DZIEDZIC Andrzej Mieczysław 

  – PAŁAC Ireneusz Stefan 

  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 4 298; 

  4) głosów ważnych oddano 4 098; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 
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  – MARKIEWICZ Adam 

  – STEFAŃSKA-BRODA Julitta Maria 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – ZĄBCZYK Rafał Jan 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – GARSTECKI Robert Mariusz 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MURDZEK Bogumiła Aleksandra 

  – SKOWROŃSKA-WIŚNIEWSKA Zofia 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 4 658; 

  4) głosów ważnych oddano 4 518; 

  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: 

  – SZALKIEWICZ Janusz 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – GRUDZIŃSKI Krzysztof Bogdan 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – LEWANDOWSKI Krzysztof Marek 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MURDZEK Wojciech Piotr 

  – PODGÓRSKI Lesław Roman 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 652; 

  4) głosów ważnych oddano 4 438; 

  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: 

  – MOSKAL-SŁANIEWSKA Beata Małgorzata 

  
b) 

  

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

radną z tej listy została wybrana: 

  – ŚWIŁO Teresa 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – KIELKA Wojciech Antoni 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CIĄŻEŃSKA Grażyna 

  – GRABOWSKI Tadeusz Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 19. 

Wybory do Rady Miejskiej w Świebodzicach 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 18 955. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8 757 osób, to jest 

46,20% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 18 KWW FORUM WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH 

  5) lista nr 19 KWW BOGDANA KOŻUCHOWICZA 

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 2 517; 

  4) głosów ważnych oddano 2 411; 

  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; 

radną z tej listy została wybrana: 

  – KLUK Wiesława 

  
b) 

  

lista nr 18 – KWW FORUM WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GÓRA Władysław 

  – OZGA Paweł 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW BOGDANA KOŻUCHOWICZA uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KWADRANS Łukasz 

  – PANTAL Zdzisław 

  – PODHALICZ Lesław 

  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 3 200; 

  4) głosów ważnych oddano 2 981; 

  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: 

  – KIRKLO Jerzy 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – FEDOROWICZ Jacek 

  
c) 

  

lista nr 18 – KWW FORUM WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – GRUSZKA Tadeusz 

  
d) 

  

lista nr 19 – KWW BOGDANA KOŻUCHOWICZA uzyskała 4 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DOBRZAŃSKA Maria 

  – KOŻUCHOWICZ Bogdan 

  – SZAFRANIEC Mariusz Henryk 

  – ZYSKA Ireneusz 

  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 3 040; 
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  4) głosów ważnych oddano 2 838; 

  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: 

  – SKALNY Dariusz Mirosław 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – GUCWA Leszek Stanisław 

  
c) 

  

lista nr 18 – KWW FORUM WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH 

uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KLEPIEC Jan 

  – KRAWCZYK Wiktor 

  – SZOZDA Tadeusz Wiesław 

  
d) 

  

lista nr 19 – KWW BOGDANA KOŻUCHOWICZA uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – HORODECKA Elżbieta 

  – MAŁECKA Teresa Zofia 

  – SZWARCBACH Edward 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 20. 

Wybory do Rady Miejskiej w Strzegomiu 

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 22 306. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 13 041 osób, to jest 

58,46% 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 18 KWW WIESŁAW WITKOWSKI 

  4) lista nr 19 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  5) lista nr 21 KWW ROMANA ASYNGERA 

  6) lista nr 22 KW STOWARZYSZENIE FEDERACJA MŁODYCH 

  7) lista nr 23 KWW STRZEGOMSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA 

  8) lista nr 24 KWW LDiS 

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 4 338; 

  4) głosów ważnych oddano 4 109; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – SKÓRA Bogumiła 

  
b) 

  

lista nr 18 – KWW WIESŁAW WITKOWSKI uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – MOSÓR Paweł Tadeusz 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MICHALEC Maria 

  – WASYLISZYN Tadeusz 

  
d) 

  

lista nr 22 – KW STOWARZYSZENIE FEDERACJA MŁODYCH uzyskała 

1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – ZIĘBA Marta Ewa 

  
e) 

  

lista nr 23 – KWW STRZEGOMSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – GREGORCZYK Andrzej Piotr 

  
f) 

  
lista nr 24 – KWW LDiS uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – SUCHYTA Zbigniew Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 792; 

  4) głosów ważnych oddano 3 597; 

  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: 

  – SIKORSKA Anna 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – GÓRA Marian Jan 

  
c) 

  

lista nr 18 – KWW WIESŁAW WITKOWSKI uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – WITKOWSKI Wiesław Robert 

  
d) 

  

lista nr 19 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MARCZAK Tomasz Kamil 

  – NABIAŁEK Ryszard 

  – WOŹNIAK Krzysztof Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 911; 

  4) głosów ważnych oddano 4 693; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – STARAK Józef 

  
b) 

  

lista nr 18 – KWW WIESŁAW WITKOWSKI uzyskała 1 mandat; radną z tej 

listy została wybrana: 

  – WIKLIŃSKA Aneta Ewa 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DZIURLA Tomasz Adam 

  – ŁĘSKA Natalia 

  – RADKOWSKI Henryk Jan 

  
d) 

  

lista nr 23 – KWW STRZEGOMSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – FIGURAK Jan Andrzej 

  – SZMIDT Piotr Jakub 

  
e) 

  
lista nr 24 – KWW LDiS uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – LEWICKA Krystyna Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 21. 

Wybory do Rady Miejskiej w Trzebnicy 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 17 917. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9 654 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 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 19 KWW TRZEBNICA 2000 PLUS 

  5) lista nr 20 KWW MARKA DŁUGOZIMY 

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 3 357; 

  4) głosów ważnych oddano 3 237; 

  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: 

  – CZAPLA Paweł Antoni 

  – GUBERNAT Adam Jan 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – JANIAK Zenon Andrzej 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW TRZEBNICA 2000 PLUS uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 
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  – PANCERZ Janusz 

  
d) 

  

lista nr 20 – KWW MARKA DŁUGOZIMY uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – BUCZAK Daniel Piotr 

  – DAROWSKI Jan 

  – JANISZEWSKA Jadwiga 

  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 2 717; 

  4) głosów ważnych oddano 2 597; 

  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: 

  – WOLSKI Paweł Maciej 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – SZYDŁOWSKI Janusz Józef 

  
c) 

  

lista nr 20 – KWW MARKA DŁUGOZIMY uzyskała 4 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – DŁUGOZIMA Marek Aureli 

  – IDZIK Karol Cezary 

  – MOŹDZIERZ Agnieszka Ewa 

  – ZIELONKA Jan Stanisław 

  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 3 580; 

  4) głosów ważnych oddano 3 419; 

  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: 

  – SURÓWKA Krzysztof Tomasz 

  – WRÓBEL Wojciech Maciej 

  
b) 

  

lista nr 19 – KWW TRZEBNICA 2000 PLUS uzyskała 2 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 
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  – JANUSIEWICZ Jan Edward 

  – PASIECZNIK Zbigniew 

  
c) 

  

lista nr 20 – KWW MARKA DŁUGOZIMY uzyskała 4 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – CEPIEL Tadeusz Bartłomiej 

  – POLAK Janina 

  – SIKORA Edward 

  – TRELIŃSKA Barbara Irena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 22. 

Wybory do Rady Miejskiej Wałbrzycha 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

25 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 99 485. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 39 181 osób, to jest 

39,38% 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 19 KWW PATRYK WILD NOWOCZESNY WAŁBRZYCH 

  5) lista nr 20 KWW WAŁBRZYSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 619; 

  4) głosów ważnych oddano 8 369; 

  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: 

  – LENDA Dariusz 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – KOŁACZ-LESZCZYŃSKA Agnieszka Maria 

  – TORBUS Artur Jarosław 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – BARTOLIK Mirosław Roman 

  
d) 

  

lista nr 20 – KWW WAŁBRZYSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 785; 

  4) głosów ważnych oddano 8 449; 

  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: 

  – MAROSZ Danuta 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KRUCZKOWSKI Piotr Zygmunt 

  – WIERZBICKA Renata Teresa 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – ROMAN Giovanni Adam 

  
d) 

  

lista nr 20 – KWW WAŁBRZYSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – MIELCZAREK Andrzej 

  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 7 176; 

  4) głosów ważnych oddano 6 724; 

  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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  – PAWEŁEK Stefania 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – OLANIN Krystyna Dorota 

  – WELC Andrzej 

  
c) 

  

lista nr 20 – KWW WAŁBRZYSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MRÓZ Marcin Karol 

  – NOWAK Ryszard 

  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 6 885; 

  4) głosów ważnych oddano 6 552; 

  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: 

  – SOCHA Ilona Małgorzata 

  
b) 

  

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

radną z tej listy została wybrana: 

  – SPRYTULA Daniela Jadwiga 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – KURIATA Cezary Leon 

  
d) 

  

lista nr 20 – KWW WAŁBRZYSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – ROSIAK Alicja Elżbieta 

  – SZPUR Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 716; 

  4) głosów ważnych oddano 7 262; 

  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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  – KRZYŻOWSKI Jerzy Zygmunt 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – EWANGIELU Stefanos 

  – KWIATKOWSKI Piotr Tomasz 

  
c) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – MUCHA Beata Maria 

  
d) 

  

lista nr 20 – KWW WAŁBRZYSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – BERNATOWICZ Sylwester Wacław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 23. 

Wybory do Rady Miejskiej w Wołowie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 18 488. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9 503 osób, to jest 

51,40% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 17 KWW SAMORZĄD-MIESZKAŃCOM 

  2) lista nr 18 KWW KOALICJA RAZEM 

  3) lista nr 19 KWW WOŁOWSKA KOALICJA OBYWATELSKA 

  4) lista nr 20 KWW MIESZKAŃCY GMINIE WOŁÓW 

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 2 774; 

  4) głosów ważnych oddano 2 595; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 18 – KWW KOALICJA RAZEM uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 
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  – KULESZ Dariusz 

  – ZYGOŃ Jan Kazimierz 

  
b) 

  

lista nr 19 – KWW WOŁOWSKA KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DZIARSKI Janusz Tadeusz 

  – STANKIEWICZ Witold 

  
c) 

  

lista nr 20 – KWW MIESZKAŃCY GMINIE WOŁÓW uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KROCHMAL Witold Zygmunt 

  – MACHOWSKI Edward 

  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 2 536; 

  4) głosów ważnych oddano 2 350; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 18 – KWW KOALICJA RAZEM uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – HERMASZEWSKA Małgorzata 

  – WRÓBEL Anna Magdalena 

  
b) 

  

lista nr 19 – KWW WOŁOWSKA KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CHMURA Dariusz 

  – WYGODA Janusz 

  
c) 

  

lista nr 20 – KWW MIESZKAŃCY GMINIE WOŁÓW uzyskała 1 mandat; 

radną z tej listy została wybrana: 

  – JELEC Danuta Stanisława 

  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 2 198; 

  4) głosów ważnych oddano 2 040; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 19 – KWW WOŁOWSKA KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 

3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – KAWALEC Mirosław 

  – POSACKI Zbigniew 

  – WIĄCEK Jan 

  
b) 

  

lista nr 20 – KWW MIESZKAŃCY GMINIE WOŁÓW uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CZARNOWSKI Janusz 

  – SKORUPSKI Ireneusz Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 995; 

  4) głosów ważnych oddano 1 839; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 18 – KWW KOALICJA RAZEM uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – GRZYWACZ Zygmunt Jan 

  
b) 

  

lista nr 19 – KWW WOŁOWSKA KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – BENEDYKT Adam 

  
c) 

  

lista nr 20 – KWW MIESZKAŃCY GMINIE WOŁÓW uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CZERYBA Zbigniew 

  – GÓRA Adam Aleksander 

  – TOMKÓW Jan Bronisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 24. 

Wybory do Rady Gminy Długołęka 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 18 002. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 10 015 osób, to jest 

55,63% 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 19 KWW NOWOCZESNA GMINA 

  4) lista nr 20 KWW "W PRZYSZŁOŚĆ" 

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 2 596; 

  4) głosów ważnych oddano 2 537; 

  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: 

  – CHMIELEWSKA Anna 

  – DZIĘGAŁA Marzena Barbara 

  – MUZYKA Artur Krzysztof 

  – WANTRYCH Marta Julia 

  
b) 

  

lista nr 20 – KWW "W PRZYSZŁOŚĆ" uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – DUDA Mirosław Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 217; 

  4) głosów ważnych oddano 2 123; 

  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: 

  – JAWORCZYKOWSKA Jolanta Ewa 

  – MAŚLANKA Leon 

  
b) 

  

lista nr 19 – KWW NOWOCZESNA GMINA uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – MAZUR Ryszard Piotr 

  
c) 

  

lista nr 20 – KWW "W PRZYSZŁOŚĆ" uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 
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  – PARTYKA Kazimierz 

  – WOŁOWIEC Jolanta 

  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 2 295; 

  4) głosów ważnych oddano 2 207; 

  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: 

  – MICHNIK Agata 

  – SROKA Joanna Anna 

  
b) 

  

lista nr 20 – KWW "W PRZYSZŁOŚĆ" uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – AZAREWICZ Stanisław Ignacy 

  – SZYMCZAK Marian 

  – ZALEWSKA Urszula 

  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 2 907; 

  4) głosów ważnych oddano 2 764; 

  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: 

  – KARNIEWICZ Tomasz 

  – PATER Krzysztof Michał 

  
b) 

  

lista nr 20 – KWW "W PRZYSZŁOŚĆ" uzyskała 4 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – AUGUSTYNOWICZ Lidia Ewa 

  – BUCZEK Adam 

  – SUŁEK Barbara 

  – ŚMICHURA Dariusz Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 25. 

Wybory do Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 18 956. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9 856 osób, to jest 

51,99% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 17 KW GMINNO POWIATOWA UNIA SAMORZĄDOWA 

  5) lista nr 21 KWW FORUM CENTROPRAWICY 

  6) lista nr 22 KWW PRZYJAZNE ZĄBKOWICE 

  7) lista nr 23 KWW ZIEMIA ZĄBKOWICKA 

  8) lista nr 24 KWW POWIAT GMINA WSPÓLNA SPRAWA 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 440; 

  4) głosów ważnych oddano 3 211; 

  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: 

  – JÓZEFOWICZ Anna Bronisława 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GNACH Krzysztof Tadeusz 

  – SOBÓR Grażyna Bogusława 

  
c) 

  

lista nr 17 – KW GMINNO POWIATOWA UNIA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – GANCARZ Dariusz 

  
d) 

  

lista nr 21 – KWW FORUM CENTROPRAWICY uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – FIGZAŁ Kazimierz Wawrzyniec 

  – PRZYSZLAK Ryszard Kazimierz 

  
e) 

  

lista nr 22 – KWW PRZYJAZNE ZĄBKOWICE uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – GAWĘDA Franciszek Sylwester 

  
f) 

  

lista nr 23 – KWW ZIEMIA ZĄBKOWICKA uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – KOTOWICZ Krzysztof Eugeniusz 

  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 3 474; 

  4) głosów ważnych oddano 3 292; 

  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: 

  – BURNAT Zdzisław Julian 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – SUSZ Stanisław Adam 

  – TKACZYŃSKI Bogdan Kazimierz 

  
c) 

  

lista nr 17 – KW GMINNO POWIATOWA UNIA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – PAWŁOWSKI Ryszard Antoni 

  
d) 

  

lista nr 21 – KWW FORUM CENTROPRAWICY uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – FIGZAŁ Ewa Wiktoria 

  – MITRĘGA Jolanta Anna 

  
e) 

  

lista nr 23 – KWW ZIEMIA ZĄBKOWICKA uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – CIAPKA Marek Leszek 

  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 2 942; 

  4) głosów ważnych oddano 2 807; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DOMINIK Andrzej Michał 

  – LABOK Janusz Jerzy 

  – PIOTROWSKA Irena 

  
b) 

  

lista nr 21 – KWW FORUM CENTROPRAWICY uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DULĘBA Antoni 

  – KRUSZE Dorota Iwona 

  
c) 

  

lista nr 23 – KWW ZIEMIA ZĄBKOWICKA uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – GÓROWSKI Jacek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 26. 

Wybory do Rady Miasta Zgorzelec 

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 27 234. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 12 891 osób, to jest 

47,33% 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 21 KWW ŁĄCZY NAS ZGORZELEC 

  4) lista nr 22 KWW POROZUMIENIE PRAWICY DLA ZGORZELCA 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 351; 

  4) głosów ważnych oddano 3 122; 

  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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  – JAŚKIEWICZ Anzelm 

  – RUDZIŃSKI Tomasz Jerzy 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – DOŁKOWSKI Marek Krzysztof 

  
c) 

  

lista nr 21 – KWW ŁĄCZY NAS ZGORZELEC uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – WOŹNIAK Waldemar 

  
d) 

  

lista nr 22 – KWW POROZUMIENIE PRAWICY DLA ZGORZELCA 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DROSZCZ Ryszard Wiktor 

  – WALOTKA 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 3 007; 

  4) głosów ważnych oddano 2 836; 

  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: 

  – BARANOWSKA Dorota 

  – GRABAREK Wojciech Tomasz 

  
b) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – MAZUREK Danuta 

  
c) 

  

lista nr 21 – KWW ŁĄCZY NAS ZGORZELEC uzyskała 2 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – RUSKETOS Nikolaos 

  – TOMCZYK Anna Józefa 

  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 3 000; 

  4) głosów ważnych oddano 2 829; 

  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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  – CYBURT Jerzy Andrzej 

  – MOTYKA Ewa 

  
b) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – JANKOWSKA-BURY Ryszarda Jarosława 

  
c) 

  

lista nr 21 – KWW ŁĄCZY NAS ZGORZELEC uzyskała 2 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – KAŁUŻA Marian 

  – WOLANIN Marek Zenon 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 533; 

  4) głosów ważnych oddano 3 332; 

  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: 

  – BARCZYK Zofia 

  – GÓRAL Tomasz Marek 

  – WEYCHAN Andrzej Marek 

  
b) 

  

lista nr 21 – KWW ŁĄCZY NAS ZGORZELEC uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – ZDANOWICZ Zbigniew 

  
c) 

  

lista nr 22 – KWW POROZUMIENIE PRAWICY DLA ZGORZELCA 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – DROSZCZ Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 27. 

Wybory do Rady Gminy i Miasta Bogatynia 

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 20 083. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 12 780 osób, to jest 

63,64% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 
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  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  5) lista nr 21 KWW RAZEM DLA BOGATYNI 

  6) lista nr 22 KWW ŁĄCZY NAS BOGATYNIA 

  7) lista nr 23 KWW ISO 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 2 993; 

  4) głosów ważnych oddano 2 833; 

  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: 

  – KRAUZE Jolanta Regina 

  – PEREMICKI Krzysztof 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – FROŃSKI Tomasz Wiesław 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – STEFANIAK Patryk Sebastian 

  
d) 

  

lista nr 21 – KWW RAZEM DLA BOGATYNI uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – KORNIAK Tomasz 

  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 3 033; 

  4) głosów ważnych oddano 2 770; 

  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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  – MARCZAK Marek Krzysztof 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – DŻOGA Wojciech 

  
c) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – SZATKOWSKI Zbigniew 

  
d) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – BARBACHOWSKI Filip 

  
e) 

  

lista nr 21 – KWW RAZEM DLA BOGATYNI uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – WIŚNIEWSKI Jerzy 

  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 3 127; 

  4) głosów ważnych oddano 2 965; 

  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: 

  – KOMARNICKI Henryk 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – GNACY Krzysztof Marek 

  
c) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – ERNEST Piotr 

  
d) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – LIPKO Andrzej 

  
e) 

  

lista nr 23 – KWW ISO 2010 uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została 

wybrana: 

  – DUDZIAK-PIWOWARSKA Krystyna 

  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 3 627; 
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  4) głosów ważnych oddano 3 427; 

  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: 

  – OLIASZ Artur 

  
b) 

  

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

radną z tej listy została wybrana: 

  – PIESTRZYŃSKA-FUDALI Katarzyna 

  
c) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – SZYRWIEL Wincenty 

  – WOJCIECHOWSKI Jerzy Tadeusz 

  
d) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – SOBIESKI Marek 

  
e) 

  

lista nr 21 – KWW RAZEM DLA BOGATYNI uzyskała 1 mandat; radną z tej 

listy została wybrana: 

  – BOJAKOWSKA Dorota 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Dział III 

Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu 
 

Rozdział 1. 

Wybory do Rady Miejskiej Jeleniej Góry 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

23 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 69 275. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 27 776 osób, to jest 

40,10% 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 RAZEM DLA JELENIEJ GÓRY 

  5) lista nr 18 KWW "WSPÓLNE MIASTO" 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 116; 

  4) głosów ważnych oddano 6 866; 

  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: 

  – SARZYŃSKI Józef 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DUZIAK Ewa 

  – TOMERA Wiesław Leszek 

  – WROTNIEWSKI Leszek Józef 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – SZYMAŃSKI Rafał Piotr 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW RAZEM DLA JELENIEJ GÓRY uzyskała 1 mandat; radną 

z tej listy została wybrana: 

  – WÓJCIK Danuta 

  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 6 577; 

  4) głosów ważnych oddano 6 254; 

  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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  – PLESKOT Jerzy 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GROCHALA Andrzej Sylwester 

  – MIEDZIŃSKI Piotr Jan 

  – PAWLUKIEWICZ-REHLIS Grażyna 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – ŁOJEK Ireneusz Waldemar 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW RAZEM DLA JELENIEJ GÓRY uzyskała 1 mandat; radną 

z tej listy została wybrana: 

  – WACHOWICZ-MAKIEŁA Bożena Krystyna 

  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 6 417; 

  4) głosów ważnych oddano 6 106; 

  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: 

  – CHADŻY Wojciech 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – LENARD Jerzy Józef 

  – RAGIEL Maria Anna 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – KUBICKI Oliwer Jerzy 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW "WSPÓLNE MIASTO" uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – KROCZAK Krzysztof Karol 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 666; 

  4) głosów ważnych oddano 7 327; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) 

  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – GAJEWSKI Józef 

  – ŁADZIŃSKI Zbigniew Stanisław 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CZERNOW Zofia 

  – PAPAJ Hubert Wojciech 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – MRÓZ Krzysztof Stanisław 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW RAZEM DLA JELENIEJ GÓRY uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – SAJNOG Miłosz Michał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 2. 

Wybory do Rady Miejskiej Legnicy 

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 82 474. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 31 638 osób, to jest 

38,36% 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 16 KWW LEGNICKIE FORUM SAMORZĄDOWE 

  5) lista nr 18 KWW TADEUSZA KRZAKOWSKIEGO 

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 6 419; 

  4) głosów ważnych oddano 6 181; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 



– 397 – 

  

  
a) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – FROST Paweł Marcin 

  – KOZAK Czesław 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – KUROWSKI Jan Bronisław 

  
c) 

  

lista nr 18 – KWW TADEUSZA KRZAKOWSKIEGO uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DRĄŻKIEWICZ-KIERZKOWSKA Elżbieta Anna 

  – KĘPA Ryszard Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 925; 

  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 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – HAŁASZYŃSKI Kazimierz Jan 

  
b) 

  

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

radną z tej listy została wybrana: 

  – PICHLA Grażyna Bożena 

  
c) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – PŁUCIENICZAK Anna 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW TADEUSZA KRZAKOWSKIEGO uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MASOJĆ Sławomir Wiktor 

  – NOWOSIELSKA Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 536; 

  4) głosów ważnych oddano 5 223; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) 

  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – KOWALCZYK Tyberiusz Ryszard 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KROPIWNICKI Robert 

  – TULEJKO Włodzimierz 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – BACZYŃSKI Jacek Marcin 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW TADEUSZA KRZAKOWSKIEGO uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – CICHOŃ Wojciech Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 440; 

  4) głosów ważnych oddano 6 202; 

  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: 

  – SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – SZYNALSKI Jan 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – ŚLUFCIK Krzysztof Euzebiusz 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW TADEUSZA KRZAKOWSKIEGO uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – SIKORSKI Piotr Jan 

  – SŁOMCZYŃSKA Bogumiła Maria 

  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 7 318; 

  4) głosów ważnych oddano 7 068; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 



– 399 – 

  

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – ŻABICKI Piotr 

  
b) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – SZYMAŃSKA Ewa Zofia 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW LEGNICKIE FORUM SAMORZĄDOWE uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – DYBEK Krzysztof Piotr 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW TADEUSZA KRZAKOWSKIEGO uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CZESZEJKO-SOCHACKA Ewa Urszula 

  – FARMAS-CZERWIŃSKA Anna Beata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 3. 

Wybory do Rady Miejskiej Wrocławia 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

37 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 498 844. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 196 289 osób, to jest 

39,35% 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 21 KWW RAFAŁA DUTKIEWICZA 

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 25 862; 

  4) głosów ważnych oddano 24 935; 

  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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  – GWADERA-URLEP Agata Izabela 

  – HANCZAREK Tomasz 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – CZEPIL Rafał Janusz 

  
c) 

  

lista nr 21 – KWW RAFAŁA DUTKIEWICZA uzyskała 3 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – CHMIELEWSKI Jan Roman 

  – GREHL Adam 

  – MROZOWSKA Urszula Beata 

  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 26 325; 

  4) głosów ważnych oddano 25 631; 

  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: 

  – GÓRALCZYK Elżbieta Anna 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – PALCZAK Czesław 

  
c) 

  

lista nr 21 – KWW RAFAŁA DUTKIEWICZA uzyskała 3 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – ANISZCZYK Bohdan Józef 

  – HOTAŁA Szymon Andrzej 

  – ZIEMBICKA-HAS Wanda Wiesława 

  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 31 571; 

  4) głosów ważnych oddano 30 762; 

  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: 



– 401 – 

  

  – CYBULSKI Leszek 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – RYBCZAK Agnieszka 

  – SKOCZYLAS Jerzy Władysław 

  
c) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – SZOREC Anna Katarzyna 

  
d) 

  

lista nr 21 – KWW RAFAŁA DUTKIEWICZA uzyskała 2 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – KRAUZE Jarosław Piotr 

  – ZAWADA Małgorzata Ewa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 27 540; 

  4) głosów ważnych oddano 26 828; 

  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: 

  – BRAMORSKI Krzysztof Jan 

  – DYSZKIEWICZ-NAJDA Iwona Elżbieta 

  
b) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – STACHOWIAK-RÓŻECKA Mirosława Agnieszka 

  
c) 

  

lista nr 21 – KWW RAFAŁA DUTKIEWICZA uzyskała 2 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – OBARA-KOWALSKA Katarzyna Anna 

  – OSSOWSKI Jacek Antoni 

  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 30 255; 

  4) głosów ważnych oddano 29 488; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

radną z tej listy została wybrana: 
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  – GRANOWSKA Renata Małgorzata 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – MROZEK Damian Remigiusz 

  
c) 

  

lista nr 21 – KWW RAFAŁA DUTKIEWICZA uzyskała 3 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – MACAŁA Henryk Jan 

  – ZAWARTKO Maria Dorota 

  – ZEGAN Maciej Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 27 661; 

  4) głosów ważnych oddano 27 002; 

  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: 

  – ZIELIŃSKI Maciej Jerzy 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – BABIARZ Piotr Łukasz 

  
c) 

  

lista nr 21 – KWW RAFAŁA DUTKIEWICZA uzyskała 3 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – MICHALAK Jerzy Andrzej 

  – OBREMSKI Jarosław Wojciech 

  – WANAT Urszula Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 27 075; 

  4) głosów ważnych oddano 26 431; 

  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: 

  – WYSZKOWSKI Łukasz 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 
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  – KUCZYŃSKI Piotr Michał 

  
c) 

  

lista nr 21 – KWW RAFAŁA DUTKIEWICZA uzyskała 3 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – BŁOŃSKI Wojciech Stanisław 

  – KILARSKI Krzysztof 

  – MAUER-RÓŻAŃSKA Renata Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Dział IV 

Wybory do rad powiatów 
 

Rozdział 1. 

Wybory do Rady Powiatu Bolesławieckiego 

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 71 607. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 33 737 osób, to jest 

47,11% 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 16 KW STOWARZYSZENIA ZIEMIA BOLESŁAWIECKA 

  6) lista nr 17 KWW PIOTRA ROMANA 

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 15 657; 

  4) głosów ważnych oddano 14 767; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 
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  – CHWOJNICKI Stanisław 

  – MOLENDA Jarosław Jan 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KWAŚNIEWSKI Dariusz Jerzy 

  – STASIK Karol 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – RUSS Jan Piotr 

  
d) 

  

lista nr 16 – KW STOWARZYSZENIA ZIEMIA BOLESŁAWIECKA 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KOZIOŁ Janusz Andrzej 

  – MAŁKOWSKI Maciej Stanisław 

  
e) 

  

lista nr 17 – KWW PIOTRA ROMANA uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – KONOPKA Krzysztof Grzegorz 

  – KRÓL Józef 

  – TOMCZYK Robert 

  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 7 385; 

  4) głosów ważnych oddano 6 441; 

  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: 

  – MITERA Zbigniew 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KATA Józef 

  – KOZAK Jan Franciszek 

  
c) 

  

lista nr 16 – KW STOWARZYSZENIA ZIEMIA BOLESŁAWIECKA 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – WOŁOSZYN Leopold 

  
d) 

  

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

został wybrany: 
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  – PUZIO Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 10 695; 

  4) głosów ważnych oddano 9 589; 

  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: 

  – SZYMKIEWICZ Lesław Alojzy 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – BOJANOWSKI Michał 

  
c) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – POTYSZKA Ewa 

  – PRZYBYLSKI Cezary Adam 

  
d) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – KRYSZTOFIAK Waldemar Czesław 

  
e) 

  

lista nr 16 – KW STOWARZYSZENIA ZIEMIA BOLESŁAWIECKA 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – GAWRON Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 2. 

Wybory do Rady Powiatu Dzierżoniowskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

23 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 87 499. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 36 730 osób, to jest 

41,98% 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 FORUM 2010 

  5) lista nr 17 KWW SAMORZĄDOWCY RAFAŁA DUTKIEWICZA 

  6) lista nr 18 KW OBS 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 10 173; 

  4) głosów ważnych oddano 9 469; 

  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: 

  – FLORCZAK Kazimierz 

  – POWIERZA Danuta Teresa 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DERENOWSKI Tadeusz Antoni 

  – GRZEBIELUCH Jacek 

  – ŁYŻWA Piotr Jan 

  
c) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – SKIBNIEWSKA-KOZAK Irena 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW FORUM 2010 uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 

wybrany: 

  – KAPTUR Wiesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 8 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 10 731; 

  4) głosów ważnych oddano 10 063; 

  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: 

  – MIREK Zofia 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KUCHARSKI Dariusz 

  – ZAWADZKI Krzysztof Jerzy 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – GIERCZAK Jerzy 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW FORUM 2010 uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 

wybrany: 

  – RUDNICKI Jarosław Jerzy 

  
e) 

  

lista nr 17 – KWW SAMORZĄDOWCY RAFAŁA DUTKIEWICZA uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – ŁABĘCKI Eugeniusz Jan 

  
f) 

  
lista nr 18 – KW OBS uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BLACHARZ Albert Jerzy 

  – SMOLNY Henryk Robert 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 641; 

  4) głosów ważnych oddano 7 151; 

  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: 

  – PODOLSKI Ryszard Henryk 

  
b) 

  

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

radną z tej listy została wybrana: 

  – KONIECZNA-ENŐZEL Dorota 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW SAMORZĄDOWCY RAFAŁA DUTKIEWICZA uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KOWAL Marian 

  
d) 

  
lista nr 18 – KW OBS uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – BOGUCKI Mirosław Wincenty 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 185; 

  4) głosów ważnych oddano 7 474; 

  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: 

  – GUZDEK Janusz 

  – KOSOWSKI Grzegorz Józef 

  
b) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – BIELAWSKA Zuzanna 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW FORUM 2010 uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 

wybrany: 

  – DZIENDZIEL Wacław Alojzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 3. 

Wybory do Rady Powiatu Głogowskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 72 033. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 34 619 osób, to jest 

48,06% 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 JANA ZUBOWSKIEGO 

  4) lista nr 17 KWW "AKTYWNI RAZEM" 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 253; 

  4) głosów ważnych oddano 4 938; 

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

  
a) 

  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 

została wybrana: 

  – PAWLAK-OSOMAŃSKA Ewa Anna 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KOSMALSKI Radosław 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW JANA ZUBOWSKIEGO uzyskała 1 mandat; radną z tej 

listy została wybrana: 

  – PŁONEK Danuta 

  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 7 185; 

  4) głosów ważnych oddano 6 693; 

  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: 

  – BORECKI Wojciech Stanisław 

  – ROKASZEWICZ Rafael Ryszard 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – JURAS Arkadiusz Krzysztof 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW JANA ZUBOWSKIEGO uzyskała 2 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – STRZĘCIWILK Mirosław Leonard 

  – SZULC Leszek 

  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 6 425; 

  4) głosów ważnych oddano 6 057; 

  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: 

  – HOŁOWNIA Jeremi Adam 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 
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  – DĄBROWA Krzysztof 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW JANA ZUBOWSKIEGO uzyskała 2 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – RYCHLIK Marek Jarosław 

  – ZUBOWSKI Wojciech Michał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 066; 

  4) głosów ważnych oddano 5 700; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – ROKASZEWICZ Ryszard 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – GROFFIK Marek Krzysztof 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW JANA ZUBOWSKIEGO uzyskała 2 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – PRZYBYLSKI Ireneusz Marian 

  – SADOWSKI Krzysztof Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 9 690; 

  4) głosów ważnych oddano 8 515; 

  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: 

  – BARANIECKI Jan 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – ARYŻ Grzegorz 

  – KOZŁOWSKA Czesława Apolonia 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW JANA ZUBOWSKIEGO uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 
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  – GOLBA Lesław Julian 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW "AKTYWNI RAZEM" uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 

została wybrana: 

  – GNIEWOSZ Joanna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 4. 

Wybory do Rady Powiatu w Górze 

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 29 125. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 14 821 osób, to jest 

50,89% 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 17 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2010 

  3) lista nr 18 KWW REGIONALNE CENTRUM NIEZALEŻNE 

  4) lista nr 19 KWW PRZYSZŁOŚĆ-SOLIDNOŚĆ-LUDZIE 

  5) lista nr 20 KWW BB WROTKOWSKIEGO 

  6) lista nr 21 KWW FORUM 2010 WĄSOSZ 

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 7 910; 

  4) głosów ważnych oddano 7 157; 

  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: 

  – BIERNACKI Marek Dariusz 

  – BONDZIOR Jan Antoni 

  – ISKRA Piotr Paweł 

  – JÓZEFIAK Zbigniew Leon 

  
b) 

  

lista nr 17 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2010 uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 
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  – HOŁTRA Marek Piotr 

  
c) 

  

lista nr 18 – KWW REGIONALNE CENTRUM NIEZALEŻNE uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – STANISŁAWSKI Władysław 

  – TROJANEK Grzegorz Aleksander 

  
d) 

  

lista nr 19 – KWW PRZYSZŁOŚĆ-SOLIDNOŚĆ-LUDZIE uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – SZENDRYK Edward Romuald 

  
e) 

  

lista nr 20 – KWW BB WROTKOWSKIEGO uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – WOŁOWICZ Dariusz Krzysztof 

  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 3 296; 

  4) głosów ważnych oddano 2 990; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 21 – KWW FORUM 2010 WĄSOSZ uzyskała 3 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – NIEDŹWIEDŹ Paweł 

  – RZEPIELA Danuta Anna 

  – STUCZYK Zbigniew Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 615; 

  4) głosów ważnych oddano 3 246; 

  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: 

  – KALINOWSKI Jan 

  
b) 

  

lista nr 17 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2010 uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – ZAGROBELNY Marek 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW PRZYSZŁOŚĆ-SOLIDNOŚĆ-LUDZIE uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 
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  – PALA Jerzy Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 5. 

Wybory do Rady Powiatu w Jaworze 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

17 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 42 950. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 20 890 osób, to jest 

48,64% 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 16 KWW "POROZUMIENIE PRAWICY" 

  6) lista nr 17 KWW IS OPOKA 

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 8 905; 

  4) głosów ważnych oddano 8 395; 

  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: 

  – ZIELIŃSKI Marek 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BARAŃSKI Mariusz Grzegorz 

  – SPILAREWICZ Arkadiusz 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – WITEK Stanisław Zbigniew 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW "POROZUMIENIE PRAWICY" uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – LASKOWSKI Stanisław 

  – LENKIEWICZ Michał 

  – ŚWIĘCICKI Józef 

  
e) 

  

lista nr 17 – KWW IS OPOKA uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 

wybrany: 

  – RADZIO Jerzy 

  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 4 708; 

  4) głosów ważnych oddano 4 261; 

  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: 

  – MIESZAŁA Jan 

  
b) 

  

lista nr 16 – KWW "POROZUMIENIE PRAWICY" uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – SADOWSKI Roman Edward 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW IS OPOKA uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali 

wybrani: 

  – ŁĘGOSZ Wiesława Teresa 

  – RADECKA-BYCH Bogusława 

  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 7 277; 

  4) głosów ważnych oddano 6 570; 

  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: 

  – GRYGORCEWICZ Jan Franciszek 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – URBANOWSKI Grzegorz Józef 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 
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  – RUDZIEC Sylwester Andrzej 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW "POROZUMIENIE PRAWICY" uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MELNER Zygmunt 

  – PIENIĄŻEK Piotr Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 6. 

Wybory do Rady Powiatu Jeleniogórskiego 

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 53 050. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 25 333 osób, to jest 

47,75% 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 16 KWW "RAZEM DLA REGIONU" 

  5) lista nr 17 KWW KARKONOSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  6) lista nr 18 KWW RODZINA KARKONOSKA 

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 5 061; 

  4) głosów ważnych oddano 4 745; 

  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: 

  – LATTO Anna Maria 

  – WŁODYGA Jacek Tadeusz 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 
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  – TARSA Robert Ryszard 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW "RAZEM DLA REGIONU" uzyskała 1 mandat; radną z tej 

listy została wybrana: 

  – ZĘBIK Anna 

  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 4 472; 

  4) głosów ważnych oddano 4 146; 

  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: 

  – WROŃSKI Jerzy Ignac 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KUPCZYK Andrzej Tadeusz 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – KOTLIŃSKI Jarosław 

  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 5 773; 

  4) głosów ważnych oddano 5 403; 

  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: 

  – RYBARCZYK Grzegorz 

  – WICHNIAK Arkadiusz Cezary 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – MAZUR Rafał Piotr 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – LACHOWICZ Julian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 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 5 649; 

  4) głosów ważnych oddano 5 101; 

  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: 

  – KUCZAJ Maria 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – TRUCHANOWICZ Grzegorz Dariusz 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – KLEŚTA Eugeniusz Andrzej 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW "RAZEM DLA REGIONU" uzyskała 1 mandat; radną z tej 

listy została wybrana: 

  – PECIAK Jolanta Katarzyna 

  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 4 378; 

  4) głosów ważnych oddano 4 033; 

  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: 

  – SZTANDO Andrzej Ireneusz 

  
b) 

  

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

radną z tej listy została wybrana: 

  – KONIECZYŃSKA Anna Ewa 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – CHODAK Bogusław 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW "RAZEM DLA REGIONU" uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – JAKIEL Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 7. 

Wybory do Rady Powiatu Kamiennogórskiego 

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 37 426. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 19 332 osób, to jest 

51,65% 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 16 KWW "NASZ REGION" 

  4) lista nr 17 KWW RAZEM KG 

  5) lista nr 18 KW STOWARZYSZENIA "DIALOG" 

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 8 633; 

  4) głosów ważnych oddano 8 108; 

  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: 

  – JAŚNIKOWSKI Leszek Józef 

  – KRAJEWSKI Włodzimierz Józef 

  – ZIEMIAŃSKA Bożena Mieczysława 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – GĘBORYS Jarosław Andrzej 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW "NASZ REGION" uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – RYCHARSKI Tadeusz Witold 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW RAZEM KG uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali 

wybrani: 
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  – OLEKSIAK Radosław Jerzy 

  – ŚWIĄTEK Krzysztof Józef 

  
e) 

  

lista nr 18 – KW STOWARZYSZENIA "DIALOG" uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KUROWSKI Dariusz Edmund 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 838; 

  4) głosów ważnych oddano 5 290; 

  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: 

  – KOŃCZAK Bożena 

  
b) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – WONDOŁOWSKA-GRABOWSKA Anna 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW "NASZ REGION" uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – BEDNAREK Zbigniew Andrzej 

  
d) 

  

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

wybrana: 

  – BYCH Maria 

  
e) 

  

lista nr 18 – KW STOWARZYSZENIA "DIALOG" uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – SZMAJDZIŃSKI Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 861; 

  4) głosów ważnych oddano 4 578; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

radną z tej listy została wybrana: 

  – KOCEMBA Ewa Aleksandra 

  
b) 

  

lista nr 17 – KWW RAZEM KG uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 

wybrany: 
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  – WALKA Franciszek 

  
c) 

  

lista nr 18 – KW STOWARZYSZENIA "DIALOG" uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KULON Tomasz Marian 

  – ORZECHOWSKI Jan Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 8. 

Wybory do Rady Powiatu Kłodzkiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

29 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 137 877. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 63 493 osób, to jest 

46,05% 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 16 KWW DOLNY ŚLĄSK XXI 

  5) lista nr 17 KWW ROZWÓJ I PARTNERSTWO 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 10 570; 

  4) głosów ważnych oddano 9 878; 

  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: 

  – ŁĄCKI Adam Edward 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – AWIŻEŃ Maciej Mirosław 

  – UJMA Leszek Ryszard 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 
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  – DĄBROWSKI Andrzej Wojciech 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW DOLNY ŚLĄSK XXI uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – KRZELOWSKI Witold Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 11 084; 

  4) głosów ważnych oddano 10 179; 

  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: 

  – KRYNICKI Bogdan 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GRZYB Sebastian Mariusz 

  – MARZYŃSKI Longin 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW DOLNY ŚLĄSK XXI uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – KOŁT Józef 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW ROZWÓJ I PARTNERSTWO uzyskała 1 mandat; radnym 

z tej listy został wybrany: 

  – KAJDAS Sławomir Wiesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 180; 

  4) głosów ważnych oddano 7 392; 

  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: 

  – WOLAN-NIEMCZYK Renata 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – SZWED Aleksander Jakub 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW ROZWÓJ I PARTNERSTWO uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – KARWOWSKI Sławomir Władysław 

  – SIEMCZONEK Barbara Łucja 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 342; 

  4) głosów ważnych oddano 7 717; 

  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: 

  – CHOJECKI Dariusz Jan 

  – JĘDRZEJEWSKA-SKRZYPCZYK Małgorzata Joanna 

  – MARCINIAK Paweł 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – DEC Jerzy Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 631; 

  4) głosów ważnych oddano 7 974; 

  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: 

  – KŁONOWSKI Dariusz Antoni 

  – KRECH Hubert Jan 

  
b) 

  

lista nr 17 – KWW ROZWÓJ I PARTNERSTWO uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DANIELCZYK Lubomir Piotr 

  – NIEBIESZCZAŃSKI Ryszard Wiktor 

  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 9 950; 

  4) głosów ważnych oddano 9 102; 

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

  
a) 

  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – CHARCZUK Janusz 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KOŚCIUK Anetta 

  – SZPANIER Marek 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – KOCZOT Tomasz 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 6 736; 

  4) głosów ważnych oddano 6 193; 

  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: 

  – DROŻDŻ Kazimierz Antoni 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – ZATOKA Borysław 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW ROZWÓJ I PARTNERSTWO uzyskała 1 mandat; radnym 

z tej listy został wybrany: 

  – WIJATYK Bogusław Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 9. 

Wybory do Rady Powiatu Legnickiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

17 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 43 289. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 21 167 osób, to jest 

48,90% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 
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  1) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  2) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  3) lista nr 17 KWW SAMORZĄDNOŚĆ I DEMOKRACJA 

  4) lista nr 18 KWW PRZYMIERZE DLA SAMORZĄDU LOKALNEGO 

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 4 351; 

  4) głosów ważnych oddano 4 032; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – TRAWKA Zbigniew 

  
b) 

  

lista nr 16 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – HUMENNY Jarosław 

  – JÓZEFCZUK Joanna Maria 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW SAMORZĄDNOŚĆ I DEMOKRACJA uzyskała 1 mandat; 

radną z tej listy została wybrana: 

  – WALASEK Lilia 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW PRZYMIERZE DLA SAMORZĄDU LOKALNEGO 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KASPRZAK Mieczysław 

  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 4 239; 

  4) głosów ważnych oddano 3 860; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 16 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – BIDNYK Mikołaj Adam 

  
b) 

  

lista nr 17 – KWW SAMORZĄDNOŚĆ I DEMOKRACJA uzyskała 1 mandat; 

radną z tej listy została wybrana: 
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  – PAKOS Stanisława 

  
c) 

  

lista nr 18 – KWW PRZYMIERZE DLA SAMORZĄDU LOKALNEGO 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – HAJDUK Tadeusz 

  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 3 885; 

  4) głosów ważnych oddano 3 547; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 16 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KWAŚNY Waldemar Jan 

  
b) 

  

lista nr 17 – KWW SAMORZĄDNOŚĆ I DEMOKRACJA uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – ZAWISTOWSKI Piotr Krzysztof 

  
c) 

  

lista nr 18 – KWW PRZYMIERZE DLA SAMORZĄDU LOKALNEGO 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KRAWCZYK Jan 

  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 4 350; 

  4) głosów ważnych oddano 3 930; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 16 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE uzyskała 1 mandat; 

radną z tej listy została wybrana: 

  – WĄGRODNA Janina 

  
b) 

  

lista nr 18 – KWW PRZYMIERZE DLA SAMORZĄDU LOKALNEGO 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MAZUR Janina 

  – NIEWIŃSKI Ryszard Henryk 

  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 4 342; 

  4) głosów ważnych oddano 3 824; 
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  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 16 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – ROKITNICKI Andrzej 

  
b) 

  

lista nr 17 – KWW SAMORZĄDNOŚĆ I DEMOKRACJA uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – WOYDYŁŁO Jan Szczęsny 

  
c) 

  

lista nr 18 – KWW PRZYMIERZE DLA SAMORZĄDU LOKALNEGO 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – SAMBORSKI Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 10. 

Wybory do Rady Powiatu Lubańskiego 

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 46 224. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 22 048 osób, to jest 

47,70% 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 16 KWW OKW POWIAT 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 7 208; 

  4) głosów ważnych oddano 6 665; 

  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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  – GRAJEWSKA-HARAPIN Urszula 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – TAUPIEKO Mieczysław 

  
c) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – GŁOWACZ Stanisław Franciszek 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW OKW POWIAT 2010 uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – GETTNER Małgorzata 

  – SMUSZ Edward 

  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 7 118; 

  4) głosów ważnych oddano 6 416; 

  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: 

  – LEŚKO Leszek Włodzimierz 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – DULNIK Jerzy Stanisław 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – ŚNIEŻYK Stanisław 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW OKW POWIAT 2010 uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – DUDKIEWICZ-KOZAŃ Teresa 

  – TOMICZEK Mariusz Janusz 

  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 7 722; 

  4) głosów ważnych oddano 7 306; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) 

  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – TURKIEWICZ Michał 

  – ŻEŁABOWSKI Lucjan 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KEMPIŃSKI Andrzej Gerard 

  – KILJAN Kazimierz Józef 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – ZEMBIK Wojciech Bolesław 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW OKW POWIAT 2010 uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – CZARNECKI Walery 

  – KOMENDZIŃSKI Robert Michał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 11. 

Wybory do Rady Powiatu w Lubinie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

23 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 86 584. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 41 575 osób, to jest 

48,02% 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 16 KW TERAZ LUBIN 

  5) lista nr 17 KWW ROBERT RACZYŃSKI LUBIN 2006 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 356; 

  4) głosów ważnych oddano 5 962; 
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  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 17 – KWW ROBERT RACZYŃSKI LUBIN 2006 uzyskała 4 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KIELAN Tadeusz Zbigniew 

  – KORONOWSKI Roman Jan 

  – NOWAK Kasper 

  – ŻYCZKOWSKA-CZESAK Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 758; 

  4) głosów ważnych oddano 6 471; 

  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: 

  – DRYGAS-MAJKA Małgorzata Maria 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – KUBÓW Krzysztof Jan 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW ROBERT RACZYŃSKI LUBIN 2006 uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MUSIAŁ Jadwiga Regina 

  – MYRDA Adam Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 580; 

  4) głosów ważnych oddano 6 318; 

  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: 

  – GRUSZCZYŃSKA Elżbieta 

  
b) 

  

lista nr 17 – KWW ROBERT RACZYŃSKI LUBIN 2006 uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – ILNICKI Jacek Piotr 

  – STAWIKOWSKI Damian Oskar 

  – SZAFRANIEC Jerzy 

  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 7 277; 

  4) głosów ważnych oddano 6 942; 

  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: 

  – KABAT Ryszard Stanisław 

  
b) 

  

lista nr 17 – KWW ROBERT RACZYŃSKI LUBIN 2006 uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DEC Paweł Piotr 

  – MAJ Krzysztof Mariusz 

  – PIĘKNA Joanna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 14 604; 

  4) głosów ważnych oddano 13 102; 

  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: 

  – MARCHEWKA Leopold 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – LANGNER Bernard Józef 

  – SZKLARZ Leszek Jan 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – SIWAK Władysław 

  
d) 

  

lista nr 16 – KW TERAZ LUBIN uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 

wybrany: 
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  – MAĆKAŁA Tadeusz 

  
e) 

  

lista nr 17 – KWW ROBERT RACZYŃSKI LUBIN 2006 uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – HOLDENMAJER Andrzej 

  – KOSZTYŁA Krystian Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 12. 

Wybory do Rady Powiatu Lwóweckiego 

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 38 956. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 18 423 osób, to jest 

47,29% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  5) lista nr 16 KWW POWIAT 2010 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 026; 

  4) głosów ważnych oddano 3 776; 

  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: 

  – KOKO Daniel Radosław 

  – PONIŹNIK Olgierd 

  – SZCZEPAŃSKA Małgorzata Katarzyna 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 



– 432 – 

  

  – ŚLUSARZ Rafał 

  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 6 246; 

  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: 

  – KULESZA Henryk 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – MRUK Ryszard Roman 

  
c) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GRZEŚKÓW Zbigniew 

  – PIOTROWICZ Krystyna 

  
d) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – KULCZYCKI Roman Marian 

  
e) 

  

lista nr 16 – KWW POWIAT 2010 uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 

wybrany: 

  – KAZIÓW Ludwik Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 386; 

  4) głosów ważnych oddano 3 171; 

  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: 

  – CZEMBROWSKI Piotr 

  – ZATCHIEJ Zenon 

  
b) 

  

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

radną z tej listy została wybrana: 

  – WASILEWSKA Iwona Marta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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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 4 765; 

  4) głosów ważnych oddano 4 313; 

  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: 

  – MRÓWKA Józef Stanisław 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – ZIÓŁKOWSKI Wiesław Antoni 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – ZYCH Artur Adam 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW POWIAT 2010 uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 

wybrany: 

  – FLUDER Marcin Kamil 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 13. 

Wybory do Rady Powiatu w Miliczu 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 2 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 29 505. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 14 793 osób, to jest 

50,14% 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 16 KW MILICKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  5) lista nr 17 KWW DARIUSZA STASIAKA - DOLNY ŚLĄSK XXI 

  6) lista nr 18 KWW LEWICA RAZEM 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 10 mandatów: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 9 183; 

  4) głosów ważnych oddano 8 509; 

  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: 

  – OSMELAK Krzysztof 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – LECH Piotr Józef 

  – MOGILAN Krzysztof 

  – ZALEWSKA-NOWAK Grażyna Maria 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – PATKOWSKI Leon Janusz 

  
d) 

  

lista nr 16 – KW MILICKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 

1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – FOLMER Dorota Maria 

  
e) 

  

lista nr 17 – KWW DARIUSZA STASIAKA - DOLNY ŚLĄSK XXI uzyskała 

3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KOROL Arkadiusz 

  – PATALAS Krystyna Aniela 

  – WYBIERAŁA Paweł 

  
f) 

  

lista nr 18 – KWW LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 

została wybrana: 

  – SKRZYNECKA Henryka Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 610; 

  4) głosów ważnych oddano 4 985; 

  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: 

  – NIEDBAŁA Halina Stanisława 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 
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  – WARKOCZ Marek 

  
c) 

  

lista nr 16 – KW MILICKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – SZKATUŁA Jerzy Jan 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW DARIUSZA STASIAKA - DOLNY ŚLĄSK XXI uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DROBINA Mirosław Stanisław 

  – WESOŁOWSKI Piotr Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 14. 

Wybory do Rady Powiatu Oleśnickiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

23 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 83 929. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 38 474 osób, to jest 

45,84% 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 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2002 

  5) lista nr 17 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

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 11 909; 

  4) głosów ważnych oddano 11 243; 

  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: 

  – WINNICKI Zbigniew Józef 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – EFINOWICZ Wioletta Jadwiga 

  – KRZAN Jarosław Grzegorz 

  
c) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – JAKIMIEC Zdzisława Maria 

  – KOŁACIŃSKI Michał Wincenty 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2002 uzyskała 

3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – FREJ Bogdan Edward 

  – PIETRZAK Walerian 

  – SUSIDKO 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 8 382; 

  4) głosów ważnych oddano 7 259; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 

została wybrana: 

  – WIŚNIEWSKA-KOCJAN Iwona Grażyna 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – POLAŃSKI Jarosław 

  
c) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – RUDNICKA Krystyna 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2002 uzyskała 

1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – BARTCZAK Dorota Gertruda 

  
e) 

  

lista nr 17 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – TELESZKO Czesław Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 042; 

  4) głosów ważnych oddano 7 146; 
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  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – KULIG Alojzy Józef 

  
b) 

  

lista nr 16 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2002 uzyskała 

3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – PŁAKSEJ Kazimierz 

  – POTYRAŁA Zbigniew 

  – ZDOBYLAK Monika Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 10 141; 

  4) głosów ważnych oddano 9 214; 

  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: 

  – PATER Michał 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – PYTEL Sławomir 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – KOCIŃSKI Wojciech Eugeniusz 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2002 uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – ILSKI Zbigniew Kazimierz 

  – WITKOWSKA Barbara Maria 

  
e) 

  

lista nr 17 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – CZAJKA Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 15. 

Wybory do Rady Powiatu w Oławie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

19 radnych. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 59 218. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 27 364 osób, to jest 

46,21% 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 16 KWW BEZPARTYJNY BLOK SAMORZĄDOWY 

  5) lista nr 17 KW LZS 

  6) lista nr 18 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 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 10 983; 

  4) głosów ważnych oddano 10 344; 

  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: 

  – KRUK-GRĘZIAK Joanna Elżbieta 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MARKIEWICZ Antoni Krzysztof 

  – NOSEK-BARAN Grażyna Irena 

  – PAWŁOWICZ Przemysław 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – BREZDEŃ Zdzisław Ireneusz 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW BEZPARTYJNY BLOK SAMORZĄDOWY uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CECKO Krystyna Janina 

  – SZCZEPANIK Ewa Maria 

  
e) 

  

lista nr 18 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2010 uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – HOŁYŃSKI Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 



– 439 – 

  

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 8 664; 

  4) głosów ważnych oddano 8 093; 

  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: 

  – SZÓSTAK Marzena Elżbieta 

  – SZPONAR Marek Zdzisław 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – DUDKOWSKI Łukasz Marek 

  
c) 

  

lista nr 18 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2010 uzyskała 

3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DANILEWICZ Lesław Antoni 

  – KOŁODZIEJ Tomasz Piotr 

  – WOREK Bożena Maria 

  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 7 717; 

  4) głosów ważnych oddano 7 054; 

  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: 

  – CHUDY Marek Józef 

  – PADULA Robert Marian 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – KULESZA Mirosław Kazimierz 

  
c) 

  
lista nr 17 – KW LZS uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KOWNACKI Jan Franciszek 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2010 uzyskała 

1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – SWADEK-SCHNEIDER Dorota 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 16. 

Wybory do Rady Powiatu w Polkowicach 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

19 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 49 079. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 26 011 osób, to jest 

53,00% 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 16 KWW POROZUMIENIE 

  4) lista nr 17 KW JEDNOŚĆ POWIATOWA 

  5) lista nr 18 KW POROZUMIENIE DLA MIESZKAŃCÓW POLKOWIC 

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 10 263; 

  4) głosów ważnych oddano 9 531; 

  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: 

  – BORKOWSKI Tomasz Paweł 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – LENCZUK Michał 

  
c) 

  

lista nr 18 – KW POROZUMIENIE DLA MIESZKAŃCÓW POLKOWIC 

uzyskała 6 mandatów; radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – BEŁDA Andrzej Stanisław 

  – BETKA Beata Urszula 

  – LIBERSKI Włodzimierz Henryk 

  – NESTER Krzysztof 

  – STAŃCZYSZYN Marek Michał 

  – TRAMŚ Marek Andrzej 

  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 5 718; 

  4) głosów ważnych oddano 5 384; 

  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: 

  – PLUTA Halina 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – CZEKAJŁO Henryk 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW POROZUMIENIE uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – SKIBICKI Franciszek 

  
d) 

  

lista nr 17 – KW JEDNOŚĆ POWIATOWA uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – KOWALSKI Roman 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 3 473; 

  4) głosów ważnych oddano 3 182; 

  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: 

  – ŻUCHOWSKA Wanda 

  
b) 

  

lista nr 17 – KW JEDNOŚĆ POWIATOWA uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 
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  – KOWALSKI Tadeusz Zdzisław 

  – PĘPKOWSKI Stanisław 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 6 557; 

  4) głosów ważnych oddano 6 006; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 16 – KWW POROZUMIENIE uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – SADOWSKI Andrzej Wieńczysław 

  
b) 

  

lista nr 17 – KW JEDNOŚĆ POWIATOWA uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – CIUPAK Kamil Piotr 

  – RUTKOWSKI Roman Marek 

  – SZOCIK Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 17. 

Wybory do Rady Powiatu Strzelińskiego 

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 36 163. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 17 457 osób, to jest 

48,27% 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 16 KWW FORUM OBYWATELSKIE - STRZELIN 2000 

  4) lista nr 17 KWW RAZEM DLA SAMORZĄDU 

  5) lista nr 18 KWW POROZUMIENIE DLA NASZEJ PRZYSZŁOŚCI 

  6) lista nr 19 KWW "STRZELIŃSKI BLOK SAMORZĄDOWY" 

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 8 393; 

  4) głosów ważnych oddano 7 672; 

  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: 

  – MAĆKÓWKA Jacek Piotr 

  – POLANIN Bogusław Antoni 

  – SZWEDOWSKI Marek 

  
b) 

  

lista nr 16 – KWW FORUM OBYWATELSKIE - STRZELIN 2000 uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – ZIÓŁKOWSKI Aleksander 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW RAZEM DLA SAMORZĄDU uzyskała 1 mandat; radnym 

z tej listy został wybrany: 

  – MIERZWIŃSKI Marek Maciej 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW POROZUMIENIE DLA NASZEJ PRZYSZŁOŚCI 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – GULCZYŃSKI Artur Cezary 

  
e) 

  

lista nr 19 – KWW "STRZELIŃSKI BLOK SAMORZĄDOWY" uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KUROWSKI Krzysztof Marcin 

  – SZMIGIELSKA 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 3 958; 

  4) głosów ważnych oddano 3 477; 

  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: 

  – FIT Jarosław Jan 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GRACZ Tomasz 

  – STACHOWICZ Bolesław Franciszek 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW RAZEM DLA SAMORZĄDU uzyskała 1 mandat; radnym 

z tej listy został wybrany: 
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  – MAJEWSKI Mariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 106; 

  4) głosów ważnych oddano 4 500; 

  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: 

  – BUGRYN Agnieszka 

  – HRYCAK Ludwik 

  – KROCHMALNY Jerzy Marek 

  
b) 

  

lista nr 17 – KWW RAZEM DLA SAMORZĄDU uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CZERWIŃSKI Marek Stanisław 

  – ZARZYCKA Helena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 18. 

Wybory do Rady Powiatu w Środzie Śląskiej 

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 40 623. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 19 702 osób, to jest 

48,50% 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 POWIAT ŚREDZKI 

  5) lista nr 18 KWW "DLA DOBRA GMIN I POWIATU" 

  6) lista nr 19 KWW LISTA SAMORZĄDOWA NASZ POWIAT 

  7) lista nr 20 KWW "XXI - 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 7 297; 

  4) głosów ważnych oddano 6 821; 

  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: 

  – BURDZY Sebastian Robert 

  – RUTKOWSKI Witold 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – WOJEWÓDKA Mariusz Rafał 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW POWIAT ŚREDZKI uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – CHABRASZEWSKI Józef 

  
d) 

  

lista nr 19 – KWW LISTA SAMORZĄDOWA NASZ POWIAT uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KUDRYŃSKI Mieczysław Stanisław 

  – PADEWSKI Daniel Jarosław 

  
e) 

  

lista nr 20 – KWW "XXI - RAZEM" uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – ZAKRZEWSKI Paweł Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 993; 

  4) głosów ważnych oddano 7 210; 
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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: 

  – WICHA Stanisław 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BAWOŁ Marek Roman 

  – BUBA Kazimierz Jan 

  
c) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – RACHWALSKA Małgorzata 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW "DLA DOBRA GMIN I POWIATU" uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – PIERZCHALSKI Grzegorz 

  
e) 

  

lista nr 20 – KWW "XXI - RAZEM" uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 

została wybrana: 

  – MIKŁA Halina 

  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 4 412; 

  4) głosów ważnych oddano 4 039; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KACZMAREK Czesław 

  – OSIECKI Czesław 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – MASŁOWSKI Piotr 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW POWIAT ŚREDZKI uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – SZAŁANKIEWICZ Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 19. 

Wybory do Rady Powiatu w Świdnicy 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

29 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 131 816. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 60 345 osób, to jest 

45,78% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  5) lista nr 16 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  6) lista nr 17 KWW RAZEM DLA POWIATU 

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 9 840; 

  4) głosów ważnych oddano 9 322; 

  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: 

  – RATAJ Henryk 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MARCINISZYN Bolesław Władysław 

  – SYNOWSKA Alicja 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – ZDUŃCZYK Zbigniew Edward 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – ETEL Roman Ryszard 

  – FRĄCZAK Edmund Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 9 305; 

  4) głosów ważnych oddano 8 922; 

  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: 

  – KUC Ryszard 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CHOŁKO Ryszard 

  – JARZYNA Stanisław 

  
c) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – BURAK Barbara Maria 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – ZAWADZKI Tadeusz Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 11 461; 

  4) głosów ważnych oddano 10 326; 

  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: 

  – WACHOWIAK Stanisław 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – SOŁTYS Krzysztof Bronisław 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – GRZEGORZEWICZ Grzegorz Sławomir 

  – WORSA Zygmunt 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW RAZEM DLA POWIATU uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – ZYWER Marek Jan 

  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 13 034; 

  4) głosów ważnych oddano 12 002; 

  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: 

  – ROSIEK Henryk 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – KUŹMA Józef 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CEBULA Sabina Irena 

  – CHAJDUGA Kazimierz 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW RAZEM DLA POWIATU uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – WÓJTOWICZ Robert Przemysław 

  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 5 313; 

  4) głosów ważnych oddano 4 964; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 16 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GAWRON Ryszard 

  – GOŹDZIEJEWSKI Kazimierz Andrzej 

  – KOWNACKI Szczepan Ludwik 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 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 11 392; 

  4) głosów ważnych oddano 10 402; 

  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: 

  – LATUSZEK Wojciech 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – FEDOROWICZ Piotr Tadeusz 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – ZALEWSKI Piotr 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KUREK Daria 

  – ZIELIŃSKI Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 20. 

Wybory do Rady Powiatu Trzebnickiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

19 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 63 821. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 32 873 osób, to jest 

51,51% 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 16 KWW NASZ POWIAT XXI 

  5) lista nr 17 KWW RwP 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 9 658; 

  4) głosów ważnych oddano 8 990; 

  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: 

  – ADACH Robert Paweł 

  – ORZECHOWSKA Magdalena 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – OKUNIEWICZ Piotr Andrzej 

  
c) 

  

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

wybrani: 

  – KOLIŃSKI Marek Justyn 

  – SZKARADZIŃSKI Mariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 546; 

  4) głosów ważnych oddano 5 132; 

  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: 

  – WOJCIECHOWSKI Zygmunt 

  – ZDZIARSKI Jan Franciszek 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – BREWKA Andrzej Wojciech 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW NASZ POWIAT XXI uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – GŁUCH Krzysztof Bronisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 250; 

  4) głosów ważnych oddano 6 910; 

  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: 

  – CYMERMAN Ryszard 

  – POPRAWA Arkadiusz Marcin 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – SOKOŁOWSKI Tomasz Adam 

  
c) 

  
lista nr 17 – KWW RwP uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – BŁAŻEWSKI Sławomir 

  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 10 419; 

  4) głosów ważnych oddano 9 605; 

  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: 

  – BANDROWICZ Igor Krystian 

  – CYBULSKA Renata 

  – ZARENTOWICZ Sławomir Andrzej 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – WYSOCKI Waldemar Józef 

  
c) 

  

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

wybrani: 

  – LEWANDOWSKI Robert Grzegorz 

  – ŚREDNIAWSKI Zdzisław Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 21. 

Wybory do Rady Powiatu Wałbrzyskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

29 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 147 653. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 61 902 osób, to jest 

41,92% uprawnionych do głosowania. 



– 453 – 

  

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 16 KWW WAŁBRZYSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

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 8 657; 

  4) głosów ważnych oddano 8 215; 

  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: 

  – TOMCZAK Zdzisław 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – SENYK Tomasz Grzegorz 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – GWOŹDZIK Bogumił Stefan 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW WAŁBRZYSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – GNIATKOWSKI Andrzej Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 798; 

  4) głosów ważnych oddano 8 254; 

  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: 

  – HERETYK Szymon Wojciech 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – DOWNAR Zbigniew 

  – MODRZEJEWSKA Katarzyna 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW WAŁBRZYSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KOZŁOWSKI Grzegorz 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 7 176; 

  4) głosów ważnych oddano 6 656; 

  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: 

  – KOTARBA Mariusz 

  
b) 

  

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

radną z tej listy została wybrana: 

  – WYBRANIEC Monika 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW WAŁBRZYSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MRÓZ Mirosław Zdzisław 

  – NOWAK 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 6 883; 

  4) głosów ważnych oddano 6 475; 

  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: 

  – PACIEPNIK Krzysztof 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – ZARZECKI Ireneusz Arkadiusz 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 
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  – GRZEGORCZYK Bartłomiej 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW WAŁBRZYSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – ROSIAK Longin Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 698; 

  4) głosów ważnych oddano 7 092; 

  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: 

  – NOWACZYK Zygmunt Józef 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GŁĄB Piotr 

  – JÓSKOWSKI Jan Zdzisław 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW WAŁBRZYSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – GRZEBSKA Patrycja Magdalena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 12 604; 

  4) głosów ważnych oddano 11 528; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – CHEĆKO Marcel Marian 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KUJAWA Waldemar Tadeusz 

  – MUCHA Arkadiusz Marcin 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 
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  – TARNACKI Marek 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW WAŁBRZYSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – ROSIAK Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 10 086; 

  4) głosów ważnych oddano 9 097; 

  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: 

  – DOROSZ Ewa Anna 

  – LASZKIEWICZ Andrzej Ryszard 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – HAUSMAN Adam Ludwik 

  – LIPIŃSKI Andrzej Zdzisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 22. 

Wybory do Rady Powiatu Wołowskiego 

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 38 854. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 19 806 osób, to jest 

50,98% 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 16 KWW MIESZKAŃCY GMINIE WOŁÓW 

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 9 514; 

  4) głosów ważnych oddano 8 774; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – KWIEK Wacław 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GAJOS Marek Jan 

  – KOLICZKO Iwona Małgorzata 

  
c) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – BEREZA Elżbieta Urszula 

  – NEJMAN Maciej Feliks 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW MIESZKAŃCY GMINIE WOŁÓW uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MAŚLANKA Teresa 

  – PAKULSKI Kazimierz Jan 

  – SICZEK 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 6 330; 

  4) głosów ważnych oddano 5 856; 

  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: 

  – SYGUŁA Bronisław Mateusz 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – CHŁÓD Danuta 

  – PIREK Paweł Stefan 

  – SKORUPA Zbigniew 

  – SZUMILAS Józef 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – CUKROWSKI Marek 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 3 962; 

  4) głosów ważnych oddano 3 672; 

  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: 

  – MIRYTIUK Ryszard Krzysztof 

  – SZYNDLAR Andrzej Stanisław 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – OLEJNICZAK Dariusz Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 23. 

Wybory do Rady Powiatu Wrocławskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

23 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 89 308. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 44 484 osób, to jest 

49,81% 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 16 KWW POROZUMIENIE DLA POWIATU 

  4) lista nr 17 KWW NASZ POWIAT 

  5) lista nr 18 KWW PRAWICA I SAMORZĄDOWCY 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 14 660; 

  4) głosów ważnych oddano 13 637; 

  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: 

  – TRĘBACZ Michał 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JAROŃ Ryszard Andrzej 

  – POTOCKI Roman Paweł 

  – SOBOLAK Andrzej Jerzy 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW POROZUMIENIE DLA POWIATU uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BIEGAŃSKA Maria Magdalena 

  – BIESZCZAD Katarzyna 

  – SZCZYKUTOWICZ Waldemar Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 173; 

  4) głosów ważnych oddano 5 716; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

radną z tej listy została wybrana: 
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  – GALANT Dorota Magdalena 

  
b) 

  

lista nr 16 – KWW POROZUMIENIE DLA POWIATU uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – WILK Maria Wiesława 

  – WINTER Wiesław 

  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 8 182; 

  4) głosów ważnych oddano 7 584; 

  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: 

  – SMEREKA Zuzanna Teresa 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JAMROZIK Andrzej 

  – REPS Lidia Ewa 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW POROZUMIENIE DLA POWIATU uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KURYŚ Hieronim Stanisław 

  – SŁOMA Ireneusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 349; 

  4) głosów ważnych oddano 5 890; 

  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: 

  – KONOPKA Mariusz Edward 

  
b) 

  

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

radną z tej listy została wybrana: 

  – JANKOWIAK Ewa Maria 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW POROZUMIENIE DLA POWIATU uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 
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  – WĄSIK Andrzej Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 9 120; 

  4) głosów ważnych oddano 8 440; 

  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: 

  – SKIBA Edward 

  – ŻUKOWSKI Jan 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – DWORAK Krzysztof 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW POROZUMIENIE DLA POWIATU uzyskała 1 mandat; 

radną z tej listy została wybrana: 

  – KOSTERSKA Barbara 

  
d) 

  

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

został wybrany: 

  – FITEK Jerzy Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 24. 

Wybory do Rady Powiatu Ząbkowickiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

19 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 56 542. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 28 335 osób, to jest 

50,11% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 



– 462 – 

  

  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 FORUM CENTROPRAWICY 

  5) lista nr 17 KW GMINNO POWIATOWA UNIA SAMORZĄDOWA 

  6) lista nr 18 KWW BĄDŹMY RAZEM 

  7) lista nr 19 KWW POWIAT XXI 

  8) lista nr 20 KWW POWIAT GMINA WSPÓLNA SPRAWA 

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 4 729; 

  4) głosów ważnych oddano 4 449; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – FESTER Roman 

  
b) 

  

lista nr 18 – KWW BĄDŹMY RAZEM uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – WITEK Andrzej Zbigniew 

  
c) 

  

lista nr 20 – KWW POWIAT GMINA WSPÓLNA SPRAWA uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – SZYMAŃSKI Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 750; 

  4) głosów ważnych oddano 7 101; 

  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: 

  – SOBOL Janusz 

  
b) 

  

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

tej listy została wybrana: 
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  – MARKOWSKA Teresa 

  
c) 

  

lista nr 17 – KW GMINNO POWIATOWA UNIA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JABŁOŃSKI Wiesław 

  – REGNER Andrzej Piotr 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW BĄDŹMY RAZEM uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – NOWAK Ryszard Mieczysław 

  
e) 

  

lista nr 20 – KWW POWIAT GMINA WSPÓLNA SPRAWA uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KOZYRA Marian Piotr 

  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 6 000; 

  4) głosów ważnych oddano 5 452; 

  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: 

  – ORCZYK Grażyna 

  
b) 

  

lista nr 18 – KWW BĄDŹMY RAZEM uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy 

zostali wybrani: 

  – CZERNIEC Marcin Bartłomiej 

  – WÓJCIK Rudolf Franciszek 

  
c) 

  

lista nr 20 – KWW POWIAT GMINA WSPÓLNA SPRAWA uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – FLESZAR Zdzisław Leopold 

  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 9 856; 

  4) głosów ważnych oddano 9 136; 

  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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  – KURZYP Stanisław Jan 

  – ORGANIŚCIAK Jerzy 

  – ORZESZEK Marcin 

  
b) 

  

lista nr 16 – KWW FORUM CENTROPRAWICY uzyskała 1 mandat; radnym 

z tej listy został wybrany: 

  – MARCINKÓW Dariusz Paweł 

  
c) 

  

lista nr 17 – KW GMINNO POWIATOWA UNIA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – CYMBAŁA Tadeusz Piotr 

  
d) 

  

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

wybrany: 

  – GWÓŹDŹ Marcin Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 25. 

Wybory do Rady Powiatu Zgorzeleckiego 

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 77 024. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 40 251 osób, to jest 

52,26% 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 16 KWW ŁĄCZY NAS POWIAT ZGORZELECKI 

  5) lista nr 17 KWW WSPÓLNY POWIAT 2010+ 

  6) lista nr 18 KWW DIALOG, WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ 

  7) lista nr 19 KWW ISO 2010 

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 12 895; 

  4) głosów ważnych oddano 11 976; 

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

  
a) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BIELIŃSKI Artur Stanisław 

  – KOZIEŁ Eleonora Grażyna 

  – KURZYŃSKI Marek Janusz 

  – WALKOWIAK Roman Wiktor 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – ZAWADA Sławomir Artur 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW ŁĄCZY NAS POWIAT ZGORZELECKI uzyskała 

1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – SOŚNIAK Alicja 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW WSPÓLNY POWIAT 2010+ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – TYC Andrzej Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 12 774; 

  4) głosów ważnych oddano 11 755; 

  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: 

  – PůTA-ŚWIERCZ Sylwia 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GOSZCZYCKI Stanisław Mariusz 

  – TURENIEC Mariusz Włodzimierz 

  
c) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – GRZMIELEWICZ Andrzej 

  – STACHYRA Jerzy Grzegorz 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW DIALOG, WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – FRYC Daniel Ernest 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 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 6 643; 

  4) głosów ważnych oddano 5 998; 

  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: 

  – MAZUREK Krzysztof Franciszek 

  – STROJNY Jerzy Grzegorz 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – SOCHOŃ Mirosław 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW ISO 2010 uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 

wybrany: 

  – KUTROWSKI Andrzej Wiesław 

  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 7 939; 

  4) głosów ważnych oddano 7 247; 

  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: 

  – CELUCH Mirosław 

  – ŻUK Stanisław Adam 

  
b) 

  

lista nr 17 – KWW WSPÓLNY POWIAT 2010+ uzyskała 2 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – MATYJASIK Marian 

  – SŁABICKI Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 26. 

Wybory do Rady Powiatu w Złotoryi 

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 37 029. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 17 073 osób, to jest 

46,11% uprawnionych do głosowania. 
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4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 16 KWW SAMORZĄD -POROZUMIENIE OBYWATELSKIE 

  5) lista nr 17 KWW MIESZKAŃCY POWIATU 

  6) lista nr 18 KWW FORUM SAMORZĄDOWE 2010 

  7) lista nr 19 KWW WSPÓŁPRACA NA RZECZ POWIATU 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 400; 

  4) głosów ważnych oddano 5 787; 

  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: 

  – MIARA Rafał 

  – OKRĘGLICKI Paweł Michał 

  
b) 

  

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

radną z tej listy została wybrana: 

  – BARCIK Krystyna Henryka 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW SAMORZĄD -POROZUMIENIE OBYWATELSKIE 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – RASZKIEWICZ Ryszard Wincenty 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW FORUM SAMORZĄDOWE 2010 uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – MACIEJAK Krzysztof Piotr 

  
e) 

  

lista nr 19 – KWW WSPÓŁPRACA NA RZECZ POWIATU uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – ŻURAWSKI Ireneusz Leszek 

  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 2 384; 
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  4) głosów ważnych oddano 2 181; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 16 – KWW SAMORZĄD -POROZUMIENIE OBYWATELSKIE 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KRZEPISZ Jan Eugeniusz 

  
b) 

  

lista nr 18 – KWW FORUM SAMORZĄDOWE 2010 uzyskała 1 mandat; 

radną z tej listy została wybrana: 

  – GRABOS Wanda 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW WSPÓŁPRACA NA RZECZ POWIATU uzyskała 

1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – LEŚNA Maria 

  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 4 197; 

  4) głosów ważnych oddano 3 759; 

  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: 

  – RYBAK Stanisław Tomasz 

  
b) 

  

lista nr 16 – KWW SAMORZĄD -POROZUMIENIE OBYWATELSKIE 

uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – SIWIŃSKA Iwona Emilia 

  
c) 

  

lista nr 18 – KWW FORUM SAMORZĄDOWE 2010 uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – PIETRUSZKA Zbigniew Augustyn 

  
d) 

  

lista nr 19 – KWW WSPÓŁPRACA NA RZECZ POWIATU uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – SUDOŁ Józef Roman 

  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 4 092; 

  4) głosów ważnych oddano 3 622; 

  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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  – NIKLEWICZ Kazimierz Józef 

  
b) 

  

lista nr 16 – KWW SAMORZĄD -POROZUMIENIE OBYWATELSKIE 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – SZKLARZ Tadeusz Bronisław 

  
c) 

  

lista nr 18 – KWW FORUM SAMORZĄDOWE 2010 uzyskała 1 mandat; 

radną z tej listy została wybrana: 

  – KOŁODZIEJ Barbara Bożena 

  
d) 

  

lista nr 19 – KWW WSPÓŁPRACA NA RZECZ POWIATU uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – BERNACKI Zenon 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Dział V 

Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 
 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

36 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 337 756. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 056 357 osób, to jest 

45,19% 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 12 KWW RAFAŁA DUTKIEWICZA 

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 196 304; 

  4) głosów ważnych oddano 189 941; 

  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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  – ŻUK Piotr 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CHARŁAMPOWICZ Jarosław 

  – MUSZYŃSKA Agnieszka Barbara 

  – ZDROJEWSKA Barbara Grażyna 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – JAROCH Andrzej Stanisław 

  
d) 

  

lista nr 12 – KWW RAFAŁA DUTKIEWICZA uzyskała 3 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – ŁOŚ Andrzej Antoni 

  – RZEWUSKA Ewa Maria 

  – WRÓBLEWSKI Paweł Leszek 

  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 229 781; 

  4) głosów ważnych oddano 200 703; 

  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: 

  – HORODYSKA Anna Maria 

  – ŁAPIŃSKI Marek 

  – PILAWA Jacek Jerzy 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – HRENIAK Paweł Marek 

  
c) 

  

lista nr 12 – KWW RAFAŁA DUTKIEWICZA uzyskała 3 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – DUTKIEWICZ Rafał Franciszek 

  – MARSZAŁEK Janusz 

  – STASIAK Dariusz Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 9 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 250 565; 

  4) głosów ważnych oddano 216 961; 

  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: 

  – DYDUCH Marek 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – LONGAWA Stanisław Tadeusz 

  
c) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GOLAK Julian Kazimierz 

  – GROMADZKA Dorota 

  – SZCZYGIEŁ Zbigniew 

  – TUTAJ Jerzy 

  
d) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – GASZYŃSKA Elżbieta 

  – SOSIŃSKI Piotr Stefan 

  
e) 

  

lista nr 12 – KWW RAFAŁA DUTKIEWICZA uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – WILD Patryk Edward 

  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 186 761; 

  4) głosów ważnych oddano 163 287; 

  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: 

  – MALCZUK Grażyna Elżbieta 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – KOZŁOWSKI Józef 

  – KRAWCZYK Iwona Małgorzata 

  – POKÓJ Jerzy Jan 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – LEWANDOWSKI Tadeusz Stefan 

  
d) 

  

lista nr 12 – KWW RAFAŁA DUTKIEWICZA uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – OBRĘBALSKI Marek Adam 

  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 192 946; 

  4) głosów ważnych oddano 170 143; 

  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: 

  – HUZARSKI Michał Seweryn 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MIKULICZ Janusz Eugeniusz 

  – SZELĄG Jadwiga 

  
c) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – CZUDOWSKA Dorota 

  – SKÓRA Krzysztof Ryszard 

  
d) 

  

lista nr 12 – KWW RAFAŁA DUTKIEWICZA uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – RACZYŃSKI Robert 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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