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OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W LUBLINIE 

z dnia 23 listopada 2010 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego 

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad 

gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz 

Wyborczy w Lublinie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze 

województwa lubelskiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 234 rad, z czego: 

 1) do 213 rad gmin, z tego: 

  a) do 199 rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, 

  b) do 10 rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, 

  c) do 4 rad miast w miastach na prawach powiatu; 

 2) do 20 rad powiatów; 

 3) do Sejmiku Województwa Lubelskiego. 

2. Wybierano łącznie 3 738 radnych, z czego: 

 1) 3 297 radnych rad gmin, z tego: 

 a) 2 985 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

 b) 212 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców, 

 c) 100 radnych w miastach na prawach powiatu; 

 2) 408 radnych rad powiatów; 

 3) 33 radnych Sejmiku Województwa Lubelskiego. 

3. Wybrano łącznie 3 738 radnych, z czego: 

 1) 3 297 radnych rad gmin, z tego: 

 a) 2 985 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

 b) 212 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców, 

 c) 100 radnych w miastach na prawach powiatu; 

 2) 408 radnych rad powiatów; 

 3) 33 radnych Sejmiku Województwa Lubelskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2 136 okręgach wyborczych. 

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

6. Głosowanie przeprowadzono w 1 803 obwodach głosowania. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 57 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 199 rad gmin, w których utworzono 1 987 okręgów 

wyborczych 

2. Wybierano 2 985 radnych spośród 10 382 kandydatów zgłoszonych na 7 340 listach 

kandydatów przez 840 komitetów wyborczych, w tym 763 komitety wyborcze 

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

liczącej do 20 tys. mieszkańców. 

3. Wybrano 2 985 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1 067 329 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 574 305 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 573 948 osób, to jest 

53,77% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 559 961, to jest 97,56% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 13 987, to jest 2,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1 305 obwodach głosowania. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 57 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

Rozdział 3. 

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

1. Wybory przeprowadzono do 10 rad gmin, w których utworzono 37 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 212 radnych spośród 2 212 kandydatów zgłoszonych na 215 listach 

kandydatów przez 40 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 212 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 241 650 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 119 274 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 119 129 osób, to jest 

49,30% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 113 724, to jest 95,46% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 5 405, to jest 4,54% ogólnej liczby głosów oddanych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 173 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu 

1. Wybory przeprowadzono do 4 rad miast, w których utworzono 18 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 100 radnych spośród 1 298 kandydatów zgłoszonych na 133 listach 

kandydatów przez 21 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 100 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 429 966 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 176 109 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 175 917 osób, to jest 

40,91% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 170 436, to jest 96,88% ogólnej liczby głosów oddanych. 
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8. Głosów nieważnych oddano 5 481, to jest 3,12% ogólnej liczby głosów oddanych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 308 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do rad powiatów 

1. Wybory przeprowadzono do 20 rad powiatów, w których utworzono 89 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 408 radnych spośród 4 249 kandydatów zgłoszonych na 517 listach 

kandydatów przez 47 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 408 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1 324 687 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 701 638 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 700 179 osób, to jest 

52,86% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 650 156, to jest 92,86% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 50 023, to jest 7,14% ogólnej liczby głosów oddanych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1 495 obwodach głosowania. 

Rozdział 6. 

Wybory do Sejmiku Województwa Lubelskiego 

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Lubelskiego utworzono 5 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 33 radnych spośród 634 kandydatów zgłoszonych na 64 listach kandydatów 

przez 15 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 33 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1 754 645 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 876 767 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 875 639 osób, to jest 

49,90% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 777 542, to jest 88,80% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 98 097, to jest 11,20% ogólnej liczby głosów oddanych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1 803 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

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

Rozdział 1. 

Wybory do Rady Miasta Międzyrzec Podlaski 

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 14 015. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7 788 osób, to jest 

55,57% 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 635; 

  4) głosów ważnych oddano 615; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "NA RZECZ MIĘDZYRZECA" 

  –  LITWINIUK 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 552; 

  4) głosów ważnych oddano 534; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" MP 

  –  ZYGMUNT 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 520; 

  4) głosów ważnych oddano 494; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 26 KWW - KONRAD KARWOWSKI 

  –  KARWOWSKI Konrad Eugeniusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 502; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" MP 

  –  PALUSZKIEWICZ Waldemar 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 482; 

  4) głosów ważnych oddano 471; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 24 KWW "MIĘDZYRZEC RAZEM" 

  –  WIĘCKOWSKI 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 626; 

  4) głosów ważnych oddano 615; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW "MIĘDZYRZEC RAZEM" 

  –  BERNAT Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 439; 

  4) głosów ważnych oddano 424; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" MP 

  –  OSTAPOWICZ Zygmunt 

  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 509; 

  4) głosów ważnych oddano 492; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  JUNG Mirosław Bogdan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 565; 

  4) głosów ważnych oddano 538; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW "MIĘDZYRZEC RAZEM" 

  –  SIŁUSZYK Leszek 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 491; 

  4) głosów ważnych oddano 483; 
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  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 29 KWW "MŁYNARSKA" 

  –  MAZUREK Grażyna 

  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 454; 

  4) głosów ważnych oddano 445; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW "MIĘDZYRZEC RAZEM" 

  –  MATEJEK Robert Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 404; 

  4) głosów ważnych oddano 395; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 24 KWW "MIĘDZYRZEC RAZEM" 

  –  WŁOSEK Emilia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 506; 

  4) głosów ważnych oddano 496; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" MP 

  –  ŚLÓSARSKI Bogdan Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 537; 

  4) głosów ważnych oddano 526; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" MP 

  –  KOZA Jan 

  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 551; 
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  4) głosów ważnych oddano 540; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  ŁUCIUK Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 2. 

Wybory do Rady Miasta Terespol 

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 4 767. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 471 osób, to jest 

51,84% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 192; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  ZAJĄC Ewa Bogumiła 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145; 

  4) głosów ważnych oddano 137; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  KARMASZ Jan Mieczysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 220; 

  4) głosów ważnych oddano 211; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  TARASIUK Jarosław Jan 

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

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 177; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  ARTECKA Urszula 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 170; 

  4) głosów ważnych oddano 167; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW STANISŁAWA KRZEMIŃSKIEGO 

  –  KRZEMIŃSKI Stanisław Waldemar 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 157; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW STANISŁAWA KRZEMIŃSKIEGO 

  –  TARASIUK 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 146; 

  4) głosów ważnych oddano 142; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW MOJE MIASTO TERESPOL 

  –  TRYMCZUK Andrzej 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 131; 

  4) głosów ważnych oddano 119; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 
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  –  PROKOPIUK Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 186; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 26 KWW OKRĘG NUMER 9 

  –  IWANIUK Marta Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 151; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  ŁUKASIAK Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 144; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  WASILUK Waldemar Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 153; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 24 KWW MOJE MIASTO TERESPOL 

  –  JAKUBIUK Marzena Łucja 

  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 178; 

  4) głosów ważnych oddano 176; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  STASZCZUK Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 118; 

  4) głosów ważnych oddano 112; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  SOŁODUCHA Joanna Danuta 

  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 160; 

  4) głosów ważnych oddano 157; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  PANASIUK Romuald 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 3. 

Wybory do Rady Gminy Biała Podlaska 

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 10 126. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 227 osób, to jest 

51,62% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 248; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MIELNICKI Mirosław 

  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 322; 

  4) głosów ważnych oddano 318; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PALUCH Sławomir Feliks 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 541; 

  4) głosów ważnych oddano 540; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PLAŻUK Dariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 353; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 27 KWW "KOLEKTYW" 

  –  PALUCH Danuta 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 504; 

  4) głosów ważnych oddano 487; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  WOŁOWIK Tomasz Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 415; 

  4) głosów ważnych oddano 412; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW "NASZA PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  MICHALUK Piotr, Damian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 578; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  GIERUSZKA Zdzisław 

  b) z listy nr 22 KWW NASZA OJCZYZNA 

  –  ROMANIUK Alicja 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 258; 

  4) głosów ważnych oddano 254; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MICHAŁOWSKI Roman Janusz 

  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 668; 

  4) głosów ważnych oddano 653; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  OLESIEJUK Ryszard, Marian 

  b) z listy nr 26 KWW "WSPÓŁPRACA" 

  –  SAWCZUK Bożena Ewa 

  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 514; 

  4) głosów ważnych oddano 511; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BORSUK Krzysztof Piotr 

  b) z listy nr 22 KWW NASZA OJCZYZNA 

  –  KASPROWICZ Józef Michał 

  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 323; 

  4) głosów ważnych oddano 316; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW NASZA OJCZYZNA 

  –  SIŁAKIEWICZ 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 462; 

  4) głosów ważnych oddano 458; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW NASZA OJCZYZNA 

  –  ŚLEDŹ Stefan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 4. 

Wybory do Rady Gminy Drelów 

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 4 391. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 586 osób, to jest 

58,89% 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 573; 

  4) głosów ważnych oddano 552; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZABACIUK Zygmunt Ignacy 

  –  CIESIELSKA Anna 

  b) z listy nr 22 KWW "DLA DOBRA WSZYSTKICH" 

  –  ANDRZEJUK Bożena 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 126; 

  4) głosów ważnych oddano 123; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "DLA DOBRA WSZYSTKICH" 

  –  BAHONKO Marian Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 210; 

  4) głosów ważnych oddano 209; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "DLA DOBRA WSZYSTKICH" 

  –  ZBAŃSKI Krzysztof Bogdan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 177; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW "DLA DOBRA WSZYSTKICH" 

  –  WRÓBEL Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 268; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW "DLA DOBRA WSZYSTKICH" 

  –  TOMCZUK Krzysztof Antoni 

  –  CIEŚLIKOWSKA 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 136; 

  4) głosów ważnych oddano 134; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "DLA DOBRA WSZYSTKICH" 

  –  KORNILUK Zenon Jan 

  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 234; 

  4) głosów ważnych oddano 229; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  STRUCZYK Dariusz 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 172; 

  4) głosów ważnych oddano 171; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "DLA DOBRA WSZYSTKICH" 

  –  TERPIŁOWSKI Cezary Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122; 

  4) głosów ważnych oddano 116; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "DLA DOBRA WSZYSTKICH" 

  –  PANASIUK Marek Krzysztof 

  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 328; 

  4) głosów ważnych oddano 322; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW "DLA DOBRA WSZYSTKICH" 

  –  WASZCZUK Janina 

  b) z listy nr 23 KWW WSPÓLNA GMINA 

  –  GRYSIEWICZ Zbigniew Franciszek 

  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 232; 

  4) głosów ważnych oddano 228; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW WSPÓLNA GMINA 

  –  SACEWICZ Marek Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 5. 

Wybory do Rady Gminy Janów Podlaski 

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 4 427. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 558 osób, to jest 

57,78% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 152; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ZIELIŃSKI 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 194; 

  4) głosów ważnych oddano 191; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CARUK Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 173; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BOŻEMÓJ Zdzisław 

  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 689; 

  4) głosów ważnych oddano 666; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CHLIPALSKA Cecylia 

  –  CZEREWKO Krystyna 

  –  PIWOWARSKI Wacław 

  –  OLESZCZUK Małgorzata, Teresa 

  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 629; 

  4) głosów ważnych oddano 611; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MATYJA Zdzisław 

  –  BUJALSKI Andrzej 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  PODSKOK Arkadiusz, 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 138; 

  4) głosów ważnych oddano 133; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KARWACKI Marek, 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 196; 

  4) głosów ważnych oddano 185; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WAWRYNIUK Marek, 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 136; 

  4) głosów ważnych oddano 132; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  AWERCZUK 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 132; 

  4) głosów ważnych oddano 132; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BUJAN Jarosław, Franciszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 110; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  IWANIUK Jarosław, Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 6. 

Wybory do Rady Gminy Kodeń 

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 3 247. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 895 osób, to jest 

58,36% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 267; 

  4) głosów ważnych oddano 259; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  FALKIEWICZ Małgorzata 

  –  ZAŃ Marek 

  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 306; 

  4) głosów ważnych oddano 294; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  FILIPEK Jerzy Franciszek 

  –  PODSIADŁY Artur 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 593; 

  4) głosów ważnych oddano 590; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ANDREJUK Tomasz Maciej 

  –  KAŁUŻYŃSKI Stanisław 

  b) z listy nr 23 KWW CZAS NA ZMIANY 

  –  TROĆ Jerzy 

  –  TYMOSZUK 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 167; 

  4) głosów ważnych oddano 161; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW BEZPIECZEŃSTWO I ROZWÓJ 

  –  RYDZ Mariusz Stanisław 

  b) z listy nr 23 KWW CZAS NA ZMIANY 

  –  NIEDŹWIEDŹ Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 365; 

  4) głosów ważnych oddano 350; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  RYL Juliusz 

  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MENTEL Czesława 

  –  SWIRID Jan 

  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 197; 

  4) głosów ważnych oddano 196; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MARCZUK Marek 

  –  WALECKI Sławomir 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 7. 

Wybory do Rady Gminy Konstantynów 

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 3 242. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 881 osób, to jest 

58,02% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 732; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BARTOSIEWICZ Marian 

  –  KUĆ Roman 

  –  SOSNOWSKI Antoni Mieczysław 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  FILA Stanisław 

  –  RUSECKA Jolanta Irena 

  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 116; 

  4) głosów ważnych oddano 114; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  FILA Henryk 

  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 396; 

  4) głosów ważnych oddano 388; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GIZAN Krzysztof 

  –  MISIEJUK Franciszek 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  GRYGLAS Marian Tadeusz 

  c) z listy nr 22 KWW MIECZYSŁAWA SZULAKA 

  –  SZULAK Mieczysław 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 108; 

  4) głosów ważnych oddano 106; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KOWALUK Sylwia Magdalena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 135; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KWAPIEŃ Tadeusz 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 236; 

  4) głosów ważnych oddano 231; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CHWEDORUK Marian Gustaw 

  –  STEFANIUK Jolanta 

  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 139; 

  4) głosów ważnych oddano 129; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CIUHAK Alfred 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 8. 

Wybory do Rady Gminy Leśna Podlaska 

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 3 497. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 941 osób, to jest 

55,50% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 119; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW BEZPARTYJNYCH 

  –  HUCZKO Danuta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 136; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW BEZPARTYJNYCH 

  –  KULIŃSKA Ewa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 83; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW BEZPARTYJNYCH 

  –  DACEWICZ 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 104; 

  4) głosów ważnych oddano 102; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW BEZPARTYJNYCH 

  –  ROMANIUK Bożena, Wiktoria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 146; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW BEZPARTYJNYCH 

  –  IGNACIUK Marcin 

  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 545; 

  4) głosów ważnych oddano 533; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW BEZPARTYJNYCH 

  –  LASZUK Marek, Andrzej 

  –  LUBAŃSKI Łukasz 

  –  SZPURA Marian, Szymon 

  –  WYRZYKOWSKI Janusz, 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 138; 

  4) głosów ważnych oddano 138; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW BEZPARTYJNYCH 

  –  CHWEDCZUK Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 165; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MIROŃCZUK Leszek, 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 153; 

  4) głosów ważnych oddano 150; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW BEZPARTYJNYCH 

  –  NITYCHORUK Eugeniusz, Ludwik 

  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 72; 

  4) głosów ważnych oddano 72; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW BEZPARTYJNYCH 

  –  SPYCHEL Grzegorz, 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 165; 

  4) głosów ważnych oddano 163; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW RUSZMY Z MIEJSCA W XXI WIEK 

  –  MIELNICKA-BIEGAJŁO Cecylia, Beata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 103; 

  4) głosów ważnych oddano 101; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW WSI ZABERBECZE 

  –  ŁASZKIEWICZ Bogdan, Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 9. 

Wybory do Rady Gminy Łomazy 

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 4 082. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 270 osób, to jest 

55,61% uprawnionych do głosowania. 

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

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  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) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  FRĄCZAK Alina 

  b) z listy nr 23 KWW BIELANY 

  –  SADOWNIK Mariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 98; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MOŚCIBROCKI Henryk 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 197; 

  4) głosów ważnych oddano 194; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PANASIUK Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 



– 26 – 

  

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 968; 

  4) głosów ważnych oddano 942; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  ŚNITKO Małgorzata 

  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CHARYCKI Jan 

  –  BAŃKOWSKI Wiesław 

  –  SZOSTAKIEWICZ Kamil 

  c) z listy nr 22 KWW NASZ STRAŻAK 

  –  WIŃSKI 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 155; 

  4) głosów ważnych oddano 152; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 26 KWW PERSPEKTYWA 

  –  WILBIK 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 151; 

  4) głosów ważnych oddano 146; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  CHARKIEWICZ Janusz Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 221; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MOSZKOWSKA Elżbieta Teresa 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  JERUZALSKI Tadeusz Paweł 

  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 164; 

  4) głosów ważnych oddano 163; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WIŃSKI Sławomir 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  NAJDYHOR Bogdan 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 10. 

Wybory do Rady Gminy Międzyrzec Podlaski 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8 012. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 404 osób, to jest 

54,97% 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 503; 

  4) głosów ważnych oddano 494; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA MP. 

  –  CHARCZUK Sławomir Józef 

  b) z listy nr 24 KW "PIAST" 

  –  JĘDRZEJEWICZ Andrzej Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 416; 

  4) głosów ważnych oddano 409; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  LIPIŃSKI 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 374; 

  4) głosów ważnych oddano 372; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA MP. 

  –  NEJRANOWSKA Zofia 

  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 499; 

  4) głosów ważnych oddano 492; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KOMIŃCZYK Piotr Ludwik 

  b) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA MP. 

  –  KRZYMOWSKI Zdzisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 289; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA MP. 

  –  JOWIK Adam Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg 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 264; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW SOLIDARNA GMINA 

  –  KOPRON Edward 

  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 331; 

  4) głosów ważnych oddano 326; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA MP. 

  –  PIETRUK 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 381; 

  4) głosów ważnych oddano 372; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA MP. 

  –  WASILUK Zbigniew Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 325; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  TRUBA Kamil 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 223; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 25 KWW KRZYSZTOF ADAMOWICZ 

  –  ADAMOWICZ Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 331; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA MP. 

  –  KWIATKOWSKI Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 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 441; 

  4) głosów ważnych oddano 434; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  MĘCZYŃSKI Waldemar Adam 

  b) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA MP. 

  –  MOŚCICKI Antoni Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 11. 

Wybory do Rady Gminy Piszczac 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 960. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 094 osób, to jest 

51,91% 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 1 078; 

  4) głosów ważnych oddano 1 035; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA 

  –  KOPYSTYŃSKA Danuta 

  –  GAC Ryszard Stanisław 

  b) z listy nr 23 KWW ZAUFANIE 

  –  SIERPATOWSKI Marek Ireneusz 

  c) z listy nr 24 KWW " GMINA PISZCZAC RAZEM " 

  –  KOŻUCHOWSKI Kamil 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 203; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW ZAUFANIE 

  –  PANASIUK Marzena Ewa 

  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 175; 

  4) głosów ważnych oddano 171; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW ZAUFANIE 

  –  MROZEK 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 187; 

  4) głosów ważnych oddano 186; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 25 KWW PISZCZAC 2010-GMINĄ RÓWNYCH SZANS 

  –  MAKSIMIUK Leszek 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 135; 

  4) głosów ważnych oddano 125; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA 

  –  MARTYNIUK 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 198; 

  4) głosów ważnych oddano 195; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 26 KW "PIAST" 

  –  BORYSIEWICZ Krzysztof Witold 

  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 23 KWW ZAUFANIE 
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  –  MELAŃCZUK Mirosław Henryk 

  b) z listy nr 24 KWW " GMINA PISZCZAC RAZEM " 

  –  PANASIUK 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 205; 

  4) głosów ważnych oddano 197; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  JELONEK Grzegorz Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 208; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BIELECKI Władysław 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 290; 

  4) głosów ważnych oddano 285; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA 

  –  HAWRYLUK Jan 

  b) z listy nr 24 KWW " GMINA PISZCZAC RAZEM " 

  –  BŁONKA Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 12. 

Wybory do Rady Gminy Rokitno 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 620. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 558 osób, to jest 

59,47% 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 363; 

  4) głosów ważnych oddano 358; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW-RAZEM DLA GMINY ROKITNO 

  –  MAKAREWICZ Marian 

  –  TUR Paweł Tomasz 

  b) z listy nr 24 KWW GMINA ROKITNO WSPÓLNY DOM 

  –  ZAHOR Bożena Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 85; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 24 KWW GMINA ROKITNO WSPÓLNY DOM 

  –  ARTYMIUK Elżbieta Antonina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 87; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW GMINA ROKITNO-MOJA MAŁA OJCZYZNA 

  –  BRODACKI Andrzej 

  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 247; 

  4) głosów ważnych oddano 243; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  JAKUBIUK Mieczysław 

  b) z listy nr 23 KWW-RAZEM DLA GMINY ROKITNO 

  –  BIELECKA Anna 

  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 116; 

  4) głosów ważnych oddano 116; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW GMINA ROKITNO WSPÓLNY DOM 

  –  MAKSYMOWICZ 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 47; 

  4) głosów ważnych oddano 47; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW-RAZEM DLA GMINY ROKITNO 

  –  SOKOLUK Barbara Mirosława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 89; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 24 KWW GMINA ROKITNO WSPÓLNY DOM 

  –  NIEŚCIORUK 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 141; 

  4) głosów ważnych oddano 137; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  LUDWICZUK Katarzyna 

  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 53; 

  4) głosów ważnych oddano 53; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  PARAFINIUK Urszula Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 115; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 24 KWW GMINA ROKITNO WSPÓLNY DOM 

  –  LESIUK Elżbieta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 136; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW-RAZEM DLA GMINY ROKITNO 

  –  IWAŃCZUK Andrzej Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 67; 

  4) głosów ważnych oddano 64; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  DAWIDZIUK Renata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 13. 

Wybory do Rady Gminy Rossosz 

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 1 962. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 128 osób, to jest 

57,49% 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 102; 

  4) głosów ważnych oddano 101; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DEMIDOWICZ Marian Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 130; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOPRIANIUK Stanisław Zbysław 

  –  WORTOLEC Adam 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 172; 

  4) głosów ważnych oddano 171; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BZOWSKI Marian 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  POLUBIEC Ryszard 

  c) z listy nr 22 KWW NOWE SPOJRZENIE 

  –  DOROSZ Jarosław Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 197; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MAKARUK Irena Jadwiga 

  b) z listy nr 22 KWW NOWE SPOJRZENIE 

  –  GŁOWACKI Jacek 

  –  KARWACKI Roman 

  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 339; 

  4) głosów ważnych oddano 331; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MAZUREK Kazimierz 

  –  TOMCZAK Urszula Helena 

  –  TROCEWICZ Zofia Maria 

  b) z listy nr 24 KWW NASZ WYBÓR 

  –  SZYDŁOWSKI Stanisław Mirosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 178; 

  4) głosów ważnych oddano 174; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW NOWE SPOJRZENIE 

  –  NOWOSIELSKI Piotr 

  b) z listy nr 25 KWW ROZWÓJ WSI ROMASZKI 

  –  MIKICIUK Florentyna Agata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 14. 

Wybory do Rady Gminy Sławatycze 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1 958. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 186 osób, to jest 

60,57% 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 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 194; 

  4) głosów ważnych oddano 185; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KUNIEWICZ Urszula Maria 

  –  ŚLĄZAK Stanisław Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

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

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 188; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CHOMICZEWSKI Józef Stanisław 

  b) z listy nr 21 KWW SŁAWATYCZE - NASZE MIEJSCE NA ZIEMI 

  –  BUCZEK Józefa Czesława 

  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 183; 

  4) głosów ważnych oddano 176; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KUŹMA Józef Witold 

  b) z listy nr 21 KWW SŁAWATYCZE - NASZE MIEJSCE NA ZIEMI 

  –  KIEC Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 132; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PAWLIK Stanisław 

  –  SZCZEPAŃSKI Wiesław 

  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 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZCZUR Eugenia Barbara 

  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 179; 

  4) głosów ważnych oddano 175; 

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

  –  PANASIEWICZ Grażyna 

  –  SZMYDKI 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 77; 

  4) głosów ważnych oddano 77; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ŻUKOWSKA 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 83; 

  4) głosów ważnych oddano 82; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WOSZKIEL Arkadiusz 

  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 139; 

  4) głosów ważnych oddano 138; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KORZENIEWSKI Waldemar 

  –  SOBCZUK Dorota Janina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 15. 

Wybory do Rady Gminy Sosnówka 

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 2 316. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 495 osób, to jest 

64,55% 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 72; 

  4) głosów ważnych oddano 71; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW SOSNÓWKA 2010 

  –  SIWKO Leszek Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 101; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW SOSNÓWKA 2010 

  –  SOŁOŃ Ryszard Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 159; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MIKULSKI Jacek Paweł 

  b) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA-PIAST 

  –  KOCIUK Konrad Andrzej 

  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 241; 

  4) głosów ważnych oddano 234; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CHOMIUK Ryszard Henryk 

  b) z listy nr 23 KWW SOSNÓWKA 2010 

  –  SKRZYŃSKI Grzegorz 

  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 91; 

  4) głosów ważnych oddano 89; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW NASZA ŻESZCZYNKA 

  –  WOJCIECHOWSKI 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 79; 

  4) głosów ważnych oddano 78; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW SOSNÓWKA 2010 

  –  OSYPIUK Dariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 69; 

  4) głosów ważnych oddano 67; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW SOSNÓWKA 2010 

  –  LEWCZUK Tadeusz Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 253; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WINNICZUK Lilla 

  –  HOŁOWIENIEC 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 110; 

  4) głosów ważnych oddano 107; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW SOSNÓWKA 2010 

  –  PRYSTUPA Krzysztof Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 86; 

  4) głosów ważnych oddano 86; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW SOSNÓWKA 2010 

  –  KUSZNERUK Sławomir Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 212; 

  4) głosów ważnych oddano 209; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  TYCHONIEWICZ Jerzy 

  b) z listy nr 23 KWW SOSNÓWKA 2010 

  –  PILIPIUK Jan Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 16. 

Wybory do Rady Gminy Terespol 

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 5 628. 

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

49,18% 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 396; 

  4) głosów ważnych oddano 385; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW KRZYSZTOFA IWANIUKA 

  –  KOWALSKI Wiesław Stanisław 

  –  KOPCEWICZ Waldemar Henryk 

  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 466; 

  4) głosów ważnych oddano 455; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW KRZYSZTOFA IWANIUKA 

  –  KRZYŻANOWSKI Jan Władysław 

  –  OLESZCZUK Grzegorz 

  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 951; 

  4) głosów ważnych oddano 926; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW KRZYSZTOFA IWANIUKA 

  –  OSTAPCZUK Halina 

  –  MOŹDZIERZ Andrzej Edward 

  –  SEMENIUK Janusz Stanisław 

  b) z listy nr 25 KWW "NASZA WIEŚ-WSPÓLNE DOBRO" 

  –  ŁOZAK Artur Marek 

  –  SEPCZUK Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 648; 

  4) głosów ważnych oddano 639; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  GRYCIUK Gabriel 

  b) z listy nr 23 KWW KRZYSZTOFA IWANIUKA 

  –  ROMANIUK Mieczysław 

  –  TURULA Jadwiga 

  –  KIJUK 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 307; 

  4) głosów ważnych oddano 299; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW KRZYSZTOFA IWANIUKA 
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  –  ŚRENIAWSKI Józef Henryk 

  –  PARAFINIUK Bogusław Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 17. 

Wybory do Rady Gminy Tuczna 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 332. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 271 osób, to jest 

54,50% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 2, nr 7, 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 97; 

  4) głosów ważnych oddano 93; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KW "PIAST" 

  –  KARPIUK Zenon Michał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MICIUK Anna Marianna 

  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 93; 

  4) głosów ważnych oddano 92; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KARPIUK Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 209; 

  4) głosów ważnych oddano 203; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  CZAPSKI Jan Marian 

  –  MATYSIUK Kazimierz 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 289; 

  4) głosów ważnych oddano 283; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  HARASIMUK Kazimierz Eugeniusz 

  –  JOŃSKI Mariusz 

  –  BUJALSKA Bożena Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 98; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SOKOŁOWSKI Zbigniew Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BOJARCZUK Tadeusz 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 106; 

  4) głosów ważnych oddano 105; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  UŁASIUK Krzysztof 

  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 99; 

  4) głosów ważnych oddano 97; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BOJARCZUK Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 135; 

  4) głosów ważnych oddano 130; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SEMENIUK Bazyl 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SAWCZUK Jerzy 

  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 142; 

  4) głosów ważnych oddano 141; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOŚCIUCZUK Sławomir 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 18. 

Wybory do Rady Gminy Wisznice 

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 4 323. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 193 osób, to jest 

50,73% 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 136; 

  4) głosów ważnych oddano 133; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GROMYSZ 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 93; 

  4) głosów ważnych oddano 91; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "PERSPEKTYWA DLA GMINY WISZNICE" 

  –  IZDEBSKI Krystian 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 309; 

  4) głosów ważnych oddano 300; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BIEŁUSZKA Krzysztof 

  b) z listy nr 22 KWW "PERSPEKTYWA DLA GMINY WISZNICE" 

  –  ROWIŃSKI Tadeusz Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 315; 

  4) głosów ważnych oddano 306; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SAMCZUK Kazimierz 

  b) z listy nr 22 KWW "PERSPEKTYWA DLA GMINY WISZNICE" 

  –  JAKUBIUK Mariusz Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 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 618; 

  4) głosów ważnych oddano 598; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  SUZONOWICZ Grzegorz Andrzej 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  RACZKOWSKI Leszek Grzegorz 

  c) z listy nr 22 KWW "PERSPEKTYWA DLA GMINY WISZNICE" 

  –  NUSZCZYK Ewa Dorota 

  –  BABKIEWICZ Janusz Feliks 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 200; 

  4) głosów ważnych oddano 188; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW "PERSPEKTYWA DLA GMINY WISZNICE" 

  –  LEWCZUK Anna 

  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 296; 

  4) głosów ważnych oddano 291; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BORSUK Andrzej 

  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  NUSZCZYK 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 108; 

  4) głosów ważnych oddano 108; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  SKRZYŃSKI Dariusz 

  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 118; 

  4) głosów ważnych oddano 116; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WICZUK Krystyna Bernadeta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 19. 

Wybory do Rady Gminy Zalesie 

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 3 360. 

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

64,97% uprawnionych do głosowania. 

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

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 

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 333; 

  4) głosów ważnych oddano 330; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SPOSÓB Grażyna Irena 

  b) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  KLUJEWSKA 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 188; 

  4) głosów ważnych oddano 184; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SEMENOWICZ Władysław 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 143; 
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  4) głosów ważnych oddano 138; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KONIECZNA Marianna Józefa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 124; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  KIERCZUK Edward 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 112; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  MALINOWSKA KNAP Elżbieta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 125; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  OWORUSZKO Edward 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZYMANEK Wojciech Cezary 

  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 159; 

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

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ROMAĆ Władysław 

  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 205; 

  4) głosów ważnych oddano 202; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DYCZKOWSKI 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 197; 

  4) głosów ważnych oddano 194; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  LUSTYK Zbigniew 

  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 314; 

  4) głosów ważnych oddano 306; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  SAMSONIUK Krzysztof Józef 

  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ADAMIUK Bogdan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 277; 

  4) głosów ważnych oddano 274; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  PODGÓRSKI Jarosław 

  –  MINCEWICZ Waldemar Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 20. 

Wybory do Rady Gminy Aleksandrów 

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 2 492. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 345 osób, to jest 

53,97% 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 427; 

  4) głosów ważnych oddano 420; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KOWALCZUK Feliks 

  –  MICHOŃSKI Józef 

  –  KRZEMIENDAK Henryk 

  b) z listy nr 20 KWW JÓZEF BIAŁY 

  –  JABŁOŃSKI Janusz Kazimierz 

  –  TORBA Zenon 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 349; 

  4) głosów ważnych oddano 344; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  PUŹNIAK Henryk 

  b) z listy nr 20 KWW JÓZEF BIAŁY 

  –  LELEŃ Zenon Franciszek 

  –  BŁAŻYŃSKI Tadeusz 

  –  SURMACZ Waldemar 

  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 268; 

  4) głosów ważnych oddano 260; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW JÓZEF BIAŁY 

  –  RÓŻAŃSKI Bronisław 

  –  KAMIŃSKI Stanisław 

  –  KOSZARNY Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 301; 

  4) głosów ważnych oddano 296; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW JÓZEF BIAŁY 

  –  ĆMIL Tadeusz Kazimierz 

  –  NIZIO Józef Zbigniew 

  b) z listy nr 22 KWW JERZEGO BIELAKA 

  –  BIELAK Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 21. 

Wybory do Rady Gminy w Biłgoraju 

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 10 194. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 284 osób, to jest 

51,83% 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 378; 

  4) głosów ważnych oddano 375; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW BIŁGORAJSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDÓW 

  –  STRZAŁKA Krystyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 317; 
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  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW BIŁGORAJSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDÓW 

  –  MINKIEWICZ Marianna 

  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 560; 

  4) głosów ważnych oddano 551; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MAŁEK Marek Józef 

  b) z listy nr 21 KWW BIŁGORAJSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDÓW 

  –  MAŁYSZA Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 514; 

  4) głosów ważnych oddano 508; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  MAKAROWSKI Wiesław Franciszek 

  b) z listy nr 21 KWW BIŁGORAJSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDÓW 

  –  PRZYTUŁA Leszek Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 698; 

  4) głosów ważnych oddano 688; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  ŁOKAJ Edward Władysław 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  MAZUREK Wiesława Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 678; 

  4) głosów ważnych oddano 662; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  MAJEWSKI Jan 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 349; 

  4) głosów ważnych oddano 342; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  LIWAK Marcin 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 340; 

  4) głosów ważnych oddano 337; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CIOS 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 551; 

  4) głosów ważnych oddano 536; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW BIŁGORAJSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDÓW 

  –  CIOSMAK Stanisław Tadeusz 

  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 894; 

  4) głosów ważnych oddano 874; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW NIEZALEŻNI 2010 

  –  KIEŁBASA Zbigniew Czesław 

  b) z listy nr 21 KWW BIŁGORAJSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDÓW 

  –  MUZYKA Dawid 

  c) z listy nr 22 KWW SOŁECTWA SÓL 

  –  GRABIAS Wiesław Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 



– 56 – 

  

Rozdział 22. 

Wybory do Rady Gminy Biszcza 

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 3 211. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 706 osób, to jest 

53,13% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 259; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW ZBIGNIEWA PYCZKO 

  –  BULICZ Marzena 

  b) z listy nr 21 KWW CZAS NA BISZCZĘ 

  –  SZYMANIK Jan 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 230; 

  4) głosów ważnych oddano 222; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW ZBIGNIEWA PYCZKO 

  –  KOŻUSZEK Tadeusz Wawrzyniec 

  –  KARCZMARCZYK 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 538; 

  4) głosów ważnych oddano 525; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW ZBIGNIEWA PYCZKO 

  –  GÓRNA Genowefa 

  –  ŁEBKO Edward 

  b) z listy nr 21 KWW CZAS NA BISZCZĘ 
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  –  STANGRET Mieczysław 

  c) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA BISZCZA 

  –  KULIŃSKI Marek Edward 

  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 300; 

  4) głosów ważnych oddano 300; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CIOSMAK Adam 

  b) z listy nr 20 KWW ZBIGNIEWA PYCZKO 

  –  MAZUREK Tadeusz Kazimierz 

  c) z listy nr 21 KWW CZAS NA BISZCZĘ 

  –  MYSZAK 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 70; 

  4) głosów ważnych oddano 70; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW ZBIGNIEWA PYCZKO 

  –  KORDULASIŃSKI Zbigniew 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 304; 

  4) głosów ważnych oddano 298; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW ZBIGNIEWA PYCZKO 

  –  KMIEĆ Tadeusz 

  –  PINTAL Jerzy 

  –  PSUJ Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 23. 

Wybory do Rady Miejskiej we Frampolu 

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 5 288. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 533 osób, to jest 

47,90% 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 697; 

  4) głosów ważnych oddano 674; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "CZAS NA LEPSZE, WSPÓLNE JUTRO" 

  –  PAPIERZ Antoni 

  b) z listy nr 21 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ 

  –  WACH Bożena 

  –  KOWALIK 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 134; 

  4) głosów ważnych oddano 133; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  HORECKI 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 117; 

  4) głosów ważnych oddano 112; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ 

  –  KNAPIK 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 125; 

  4) głosów ważnych oddano 119; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ 

  –  SOSNOWY Zenon 

  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 104; 

  4) głosów ważnych oddano 102; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "CZAS NA LEPSZE, WSPÓLNE JUTRO" 

  –  OLESZEK Waldemar 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 143; 

  4) głosów ważnych oddano 137; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ 

  –  MARCZAK Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 238; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ 

  –  BADACH Jan 

  –  SPÓLNIK Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 185; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ 

  –  ŁYP 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 248; 

  4) głosów ważnych oddano 245; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW BIŁGORAJSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDÓW 
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  –  PODKOŚCIELNY Leszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 172; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "CZAS NA LEPSZE, WSPÓLNE JUTRO" 

  –  KUBINA Czesław 

  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 214; 

  4) głosów ważnych oddano 214; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ 

  –  GRUSZKA Alina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 138; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW CHŁOPKÓW 

  –  WYŁUPEK Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 24. 

Wybory do Rady Gminy Goraj 

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 3 631. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 038 osób, to jest 

56,13% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

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

  4) głosów ważnych oddano 261; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "WSPÓLNA SPRAWA - GORAJ" 

  –  FURMAGA Ryszard 

  b) z listy nr 23 KWW BIŁGORAJSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDÓW 

  –  GARBACZ-WĄSIK Marzena 

  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 254; 

  4) głosów ważnych oddano 242; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "WSPÓLNA SPRAWA - GORAJ" 

  –  SZARA Władysław 

  b) z listy nr 22 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ 

  –  WLIZŁO Janusz 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 592; 

  4) głosów ważnych oddano 572; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ 

  –  ŁUKASIK Antoni 

  –  GRABOWSKI Robert Adam 

  b) z listy nr 24 KWW "NIEZALEŻNI I AKTYWNI" 

  –  JABŁOŃSKA Danuta 

  c) z listy nr 25 KW STOWARZYSZENIE KOBIET GORAJA - KA 

  –  KIEŁBASA Maria Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 155; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "WSPÓLNA SPRAWA - GORAJ" 

  –  STARTEK Marian 

  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 159; 

  4) głosów ważnych oddano 154; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "WSPÓLNA SPRAWA - GORAJ" 

  –  ŁUPINA 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 134; 

  4) głosów ważnych oddano 132; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "WSPÓLNA SPRAWA - GORAJ" 

  –  MAŁYSZ Adolf 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 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 110; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "WSPÓLNA SPRAWA - GORAJ" 

  –  REKIEL Jan 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 111; 

  4) głosów ważnych oddano 107; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "WSPÓLNA SPRAWA - GORAJ" 

  –  KAPICA Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 246; 

  4) głosów ważnych oddano 241; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "WSPÓLNA SPRAWA - GORAJ" 

  –  MOMOT Maria 

  b) z listy nr 21 KWW "NP GORAJ" 
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  –  ŁUSZCZAK Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 25. 

Wybory do Rady Miejskiej w Józefowie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 908. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 306 osób, to jest 

55,96% 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 1 132; 

  4) głosów ważnych oddano 1 092; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  HAJDUK Jerzy Stefan 

  –  HOPKO Józef 

  b) z listy nr 21 KW STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE 

  –  BEDNARCZYK Zofia 

  –  ZIELONKA Jan 

  c) z listy nr 22 KWW TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ JÓZEFOWA 

  –  LEFANOWICZ Andrzej Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 222; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  LEKAN Marcin Jakub 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 165; 

  4) głosów ważnych oddano 161; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KNAP 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 228; 

  4) głosów ważnych oddano 225; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KW STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE 

  –  ŁEPIK 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 233; 

  4) głosów ważnych oddano 229; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 25 KWW MARIANA WIĘCŁAWA 

  –  WIĘCŁAW Marian 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 436; 

  4) głosów ważnych oddano 428; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW MIASTA I GMINY JÓZEFÓW 

  –  GONTARZ Dominika Krystyna 

  b) z listy nr 21 KW STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE 

  –  KULIK 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 277; 

  4) głosów ważnych oddano 268; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KW STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE 

  –  WASZCZUK Tomasz 

  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 213; 

  4) głosów ważnych oddano 207; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KW STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE 

  –  PUŹNIAK 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 163; 

  4) głosów ważnych oddano 162; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW ANDRZEJA WOJTYŁO 

  –  WOJTYŁO 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 230; 

  4) głosów ważnych oddano 227; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KW STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE 

  –  GONTARZ Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 26. 

Wybory do Rady Gminy Księżpol 

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 5 067. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 630 osób, to jest 

51,90% uprawnionych do głosowania. 

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

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 389; 

  4) głosów ważnych oddano 380; 

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

  –  GROMADZKA Małgorzata 

  b) z listy nr 20 KWW BIŁGORAJSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDÓW 

  –  KWIK Halina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 154; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW JEDNOŚĆ GMINY 

  –  MARCZAK Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 516; 

  4) głosów ważnych oddano 504; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW BIŁGORAJSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDÓW 

  –  SCHAB Ireneusz 

  b) z listy nr 21 KWW JEDNOŚĆ GMINY 

  –  ŁEBKO Józef Edward 

  –  NIEŚCIOR Józef 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 165; 

  4) głosów ważnych oddano 162; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW JEDNOŚĆ GMINY 

  –  KSIĄDZ 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 230; 

  4) głosów ważnych oddano 226; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW JEDNOŚĆ GMINY 

  –  SZPONAR Mieczysław Michał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 



– 67 – 

  

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 555; 

  4) głosów ważnych oddano 549; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW BIŁGORAJSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDÓW 

  –  OKOŃ Stanisław 

  –  SKÓRA Wiesław 

  b) z listy nr 21 KWW JEDNOŚĆ GMINY 

  –  KRĘT Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 191; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KW OSP ROGALE 

  –  SPRYSAK Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 423; 

  4) głosów ważnych oddano 418; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  WOŁOSZYN Piotr Karol 

  b) z listy nr 21 KWW JEDNOŚĆ GMINY 

  –  SPUSTEK Dariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW JEDNOŚĆ GMINY 

  –  PYZIO Jan 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 27. 

Wybory do Rady Gminy Łukowa 

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 3 541. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 061 osób, to jest 

58,20% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 206; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW STANISŁAWA KOZYRY 

  –  HYZ Janina 

  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 298; 

  4) głosów ważnych oddano 296; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  HYZ Małgorzata 

  b) z listy nr 20 KWW BIŁGORAJSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDÓW 

  –  BUCZKO Andrzej Krzysztof 

  c) z listy nr 21 KWW STANISŁAWA KOZYRY 

  –  OSTASZ Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 143; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW OSP PISKLAKI 

  –  OSTASZ Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 251; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DĄBROWSKI Henryk 

  b) z listy nr 21 KWW STANISŁAWA KOZYRY 

  –  KUSZKA Józef 

  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 308; 

  4) głosów ważnych oddano 307; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW STANISŁAWA KOZYRY 

  –  ĆWIK Józef 

  –  SZOSTAK 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 311; 

  4) głosów ważnych oddano 306; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW STANISŁAWA KOZYRY 

  –  IWANIEC Adolf Jan 

  –  KOWALIK Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 380; 

  4) głosów ważnych oddano 376; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW STANISŁAWA KOZYRY 

  –  CIEPLA Jerzy 

  –  KRACZEK Tadeusz Michał 

  –  KUSZKA Krzysztof 

  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 158; 

  4) głosów ważnych oddano 150; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW BIŁGORAJSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDÓW 

  –  WOZIWODA Joanna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 28. 

Wybory do Rady Gminy Obsza 

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 3 497. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 205 osób, to jest 

63,05% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 454; 

  4) głosów ważnych oddano 445; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  MASŁOWSKI Czesław 

  b) z listy nr 22 KWW KAZIMIERZA PATERAKA 

  –  BŹDZIUCH Zbigniew 

  –  KOWAL Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 92; 

  4) głosów ważnych oddano 90; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW KAZIMIERZA PATERAKA 

  –  POŁUCH Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 105; 

  4) głosów ważnych oddano 105; 
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  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW PRZYJAZNA GMINA 

  –  KOŚCIK Irena Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 323; 

  4) głosów ważnych oddano 323; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW KAZIMIERZA PATERAKA 

  –  WAŻNA Jolanta 

  –  WRÓBEL 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 249; 

  4) głosów ważnych oddano 248; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW KAZIMIERZA PATERAKA 

  –  WOŁOSZYN Adam 

  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 257; 

  4) głosów ważnych oddano 257; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOMAN Grzegorz 

  b) z listy nr 23 KWW PRZYJAZNA GMINA 

  –  STAWIŃSKI 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 297; 

  4) głosów ważnych oddano 290; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW BIŁGORAJSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDÓW 

  –  SARZYŃSKI Andrzej 

  b) z listy nr 22 KWW KAZIMIERZA PATERAKA 
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  –  KOWAL Kazimierz Wojciech 

  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 428; 

  4) głosów ważnych oddano 422; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  WUJDA Tomasz 

  –  SZYNAL Barbara Franciszka 

  b) z listy nr 22 KWW KAZIMIERZA PATERAKA 

  –  PADIASEK Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 29. 

Wybory do Rady Gminy Potok Górny 

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 4 317. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 569 osób, to jest 

59,51% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 8, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 180; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KRUPA Tadeusz 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 516; 

  4) głosów ważnych oddano 507; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
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  –  KRUPA Marian 

  b) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA POTOK 

  –  GRABIAS Julian 

  –  WALIŁKO Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 276; 

  4) głosów ważnych oddano 273; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW BIŁGORAJSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDÓW 

  –  MAŁEK Zbigniew Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 190; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA POTOK 

  –  PAWELEC Zbigniew 

  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 371; 

  4) głosów ważnych oddano 366; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA POTOK 

  –  STĘPNIOWSKA Renata 

  b) z listy nr 23 KWW WOJCIECH TUTKA 

  –  TUTKA 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 310; 

  4) głosów ważnych oddano 309; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA POTOK 

  –  RYCZKO Artur 

  b) z listy nr 24 KWW PRZEDMIEŚCIE 
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  –  ŚNIOSEK Czesława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 271; 

  4) głosów ważnych oddano 264; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  ĆWIKŁA Adam 

  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 20 KWW NASZA GMINA POTOK 

  –  WAWRZAK Henryk 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 453; 

  4) głosów ważnych oddano 443; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA POTOK 

  –  BUCIOR Stanisław Edward 

  –  OLEKSZYK Adam Zygmunt 

  –  BUCIOR Józef Edward 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 30. 

Wybory do Rady Miejskiej w Tarnogrodzie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 611. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 706 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; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142; 

  4) głosów ważnych oddano 140; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW "EDUKACJA, PRACA, ROZWÓJ" 

  –  MIŚKOWIAK Henryk Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 189; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW BIŁGORAJSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDÓW 

  –  ABRAMEK 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 302; 

  4) głosów ważnych oddano 296; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW "TERAZ MY" 

  –  GRASZA Mariusz 

  b) z listy nr 24 KWW "EDUKACJA, PRACA, ROZWÓJ" 

  –  PAWLIK 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 277; 

  4) głosów ważnych oddano 264; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW "EDUKACJA, PRACA, ROZWÓJ" 

  –  BLICHARZ Józef 

  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 466; 

  4) głosów ważnych oddano 456; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW "NOWOCZESNA GMINA" 

  –  ŚWITAŁA Bartłomiej Marcin 

  b) z listy nr 24 KWW "EDUKACJA, PRACA, ROZWÓJ" 
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  –  SURMACZ Edward 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 139; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW "EDUKACJA, PRACA, ROZWÓJ" 

  –  KUCHARSKI Stanisław Bogusław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 202; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW AKTYWNI 

  –  ŚMIECIUCH Tadeusz Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 308; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW AKTYWNI 

  –  KONOPKA Marek Antoni 

  b) z listy nr 21 KWW "TERAZ MY" 

  –  KRZYCHOWIEC Ryszard Zdzisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 360; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW BIŁGORAJSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDÓW 

  –  PIĘCIOREK Piotr 

  b) z listy nr 24 KWW "EDUKACJA, PRACA, ROZWÓJ" 

  –  KUZIAK Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 285; 

  4) głosów ważnych oddano 276; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 24 KWW "EDUKACJA, PRACA, ROZWÓJ" 

  –  GURDZIEL Bernardyna 

  –  MARCZAK Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 31. 

Wybory do Rady Gminy Tereszpol 

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 3 203. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 772 osób, to jest 

55,32% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 177; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  KIESZ Zbigniew 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  WÓJCIK Zdzisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 645; 

  4) głosów ważnych oddano 620; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  SOBAŃ Mirosław 

  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WOLANIN Marek 

  –  KAPUŚNIAK Krzysztof 

  c) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
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  –  OLESZCZAK Kazimierz 

  d) z listy nr 20 KWW RAZEM DLA TERESZPOLA 

  –  STRZAŁKA Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 70; 

  4) głosów ważnych oddano 68; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  BOROWIEC Adam 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 116; 

  4) głosów ważnych oddano 116; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW RAZEM DLA TERESZPOLA 

  –  LESIAK 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 354; 

  4) głosów ważnych oddano 338; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CIELICA Marek 

  –  SITARZ Stanisław 

  b) z listy nr 20 KWW RAZEM DLA TERESZPOLA 

  –  PAWLUK Jacek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 406; 

  4) głosów ważnych oddano 383; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZYDEŁKO Leszek 

  –  GÓRA Tomasz Michał 

  b) z listy nr 20 KWW RAZEM DLA TERESZPOLA 
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  –  MARZEC Aniela 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 32. 

Wybory do Rady Gminy Turobin 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 741. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 272 osób, to jest 

56,99% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 201; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GĄBKA 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 518; 

  4) głosów ważnych oddano 510; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  STADNICKA Marianna 

  b) z listy nr 24 KWW ADAMA ROMAŃSKIEGO 

  –  ROMAŃSKI Adam 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 271; 

  4) głosów ważnych oddano 269; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW EUGENIUSZA KRUKOWSKIEGO 

  –  ALBINIAK Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 



– 80 – 

  

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 219; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KW "PIAST" 

  –  GÓRNY 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 191; 

  4) głosów ważnych oddano 189; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA 

  –  MISZTAL Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 210; 

  4) głosów ważnych oddano 209; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW EUGENIUSZA KRUKOWSKIEGO 

  –  MACIĄG Marian 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 259; 

  4) głosów ważnych oddano 253; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  TOMASZEK Jadwiga Ewa 

  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 273; 

  4) głosów ważnych oddano 268; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ZDYBEL Henryk Adam 

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

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 143; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW EUGENIUSZA KRUKOWSKIEGO 

  –  GODEK 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 107; 

  4) głosów ważnych oddano 105; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KW "PIAST" 

  –  PIZOŃ Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 317; 

  4) głosów ważnych oddano 314; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW EUGENIUSZA KRUKOWSKIEGO 

  –  PAWLAS Józef 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 202; 

  4) głosów ważnych oddano 196; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW EUGENIUSZA KRUKOWSKIEGO 

  –  ZWOLAK Zdzisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 209; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW EUGENIUSZA KRUKOWSKIEGO 
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  –  MRÓZ Józef Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 137; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW EUGENIUSZA KRUKOWSKIEGO 

  –  KRAWIEC Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 33. 

Wybory do Rady Miasta Rejowiec Fabryczny 

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 3 733. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 802 osób, to jest 

48,27% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 154; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNOTA 

  –  LESZCZYŃSKI Marian 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 94; 

  4) głosów ważnych oddano 94; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNOTA 

  –  WAWRUSZAK Lucyna Zofia 

  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 98; 

  4) głosów ważnych oddano 94; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNOTA 

  –  DANIELEWICZ Leszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 170; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNOTA 

  –  MICHAŁOWSKI Gwidon 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 344; 

  4) głosów ważnych oddano 330; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNOTA 

  –  TYRAŃSKA Dorota 

  –  JOSZCZUK Agnieszka Jolanta 

  –  ŚLUZ Jerzy 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 70; 

  4) głosów ważnych oddano 65; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNOTA 

  –  IWAŃCZUK Mariola Henryka 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 111; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW PIOTRA KOCIUBIŃSKIEGO 

  –  KOCIUBIŃSKI Piotr 

  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 90; 

  4) głosów ważnych oddano 83; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNOTA 

  –  CZWÓRNOGA Katarzyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 653; 

  4) głosów ważnych oddano 641; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNOTA 

  –  SZWED Robert 

  –  RURA Elżbieta 

  –  KIEJDA Stanisław Mieczysław 

  –  ZDUŃCZUK Mirosław 

  b) z listy nr 20 KWW MARIUSZA GRAMSA 

  –  GRAMS Mariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 34. 

Wybory do Rady Gminy Białopole 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 671. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 328 osób, to jest 

49,72% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 400; 

  4) głosów ważnych oddano 388; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  RAKOWIECKI Krzysztof 

  b) z listy nr 19 KWW "NASZA GMINA - LEPSZE JUTRO" 
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  –  KIDYBA Janina Stanisława 

  c) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE BIAŁOPOLE 

  –  STASIUK Wacław 

  –  KAWKA Wiesława Henryka 

  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 117; 

  4) głosów ważnych oddano 113; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  JANKOWSKA Małgorzata 

  –  WILGOS Waldemar 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 87; 

  4) głosów ważnych oddano 82; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  NIEDŹWIEDZKI Mieczysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 95; 

  4) głosów ważnych oddano 93; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GOSZCZYŃSKI Leszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 185; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BAZYLEWICZ Andrzej Józef 

  b) z listy nr 19 KWW "NASZA GMINA - LEPSZE JUTRO" 

  –  BARAŃSKI Hubert 

  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 86; 

  4) głosów ważnych oddano 85; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW "WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  MUDA Michał 

  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 135; 

  4) głosów ważnych oddano 127; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BURAK Andrzej 

  b) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE BIAŁOPOLE 

  –  BULIŃSKI Robert 

  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 218; 

  4) głosów ważnych oddano 213; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  TKACZYK Adam Feliks 

  b) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE BIAŁOPOLE 

  –  STANISZEWSKI Henryk Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 35. 

Wybory do Rady Gminy Chełm 

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 10 734. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 171 osób, to jest 

48,17% 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 369; 

  4) głosów ważnych oddano 363; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW WIESŁAWA KOCIUBY 

  –  ZIELIŃSKI Antoni 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 753; 

  4) głosów ważnych oddano 730; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW WIESŁAWA KOCIUBY 

  –  DZIECHCIARUK Krzysztof Marian 

  –  WOLSZCZAK Tadeusz Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 344; 

  4) głosów ważnych oddano 329; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW WIESŁAWA KOCIUBY 

  –  OLEKSIEJUK Andrzej Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 357; 

  4) głosów ważnych oddano 346; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW WIESŁAWA KOCIUBY 

  –  IGNACIUK Jan 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 354; 

  4) głosów ważnych oddano 333; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW WIESŁAWA KOCIUBY 
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  –  SŁONIEWSKI Zbigniew Franciszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 276; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW WIESŁAWA KOCIUBY 

  –  CZAJKA 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 249; 

  4) głosów ważnych oddano 248; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW WIESŁAWA KOCIUBY 

  –  GRZYWNA Marcin Sylwester 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 360; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW WIESŁAWA KOCIUBY 

  –  KOTEK Adam Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 410; 

  4) głosów ważnych oddano 400; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW KOALICJA OBYWATELSKA 

  –  SMOLIRA Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 358; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 20 KWW WIESŁAWA KOCIUBY 

  –  MODZELEWSKI Jerzy Witold 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 226; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW WIESŁAWA KOCIUBY 

  –  JAROCKI Lucjan 

  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 386; 

  4) głosów ważnych oddano 374; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CHOMIARCZUK Eugeniusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 711; 

  4) głosów ważnych oddano 700; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW WIESŁAWA KOCIUBY 

  –  STOPA Przemysław 

  –  WYROSTEK Sławomir 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 36. 

Wybory do Rady Gminy Dorohusk 

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 5 605. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 297 osób, to jest 

58,82% 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 443; 

  4) głosów ważnych oddano 429; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW KORZENIEWSKIEGO STANISŁAWA 

  –  SACAWA Edward 

  b) z listy nr 21 KWW WOJCIECHA SAWY 

  –  PRYSTUPA 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 425; 

  4) głosów ważnych oddano 417; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW STANISŁAWA GOLENIA 

  –  GOLEŃ Stanisław 

  b) z listy nr 21 KWW WOJCIECHA SAWY 

  –  KRYSZCZUK Piotr Leon 

  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 473; 

  4) głosów ważnych oddano 456; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW KORZENIEWSKIEGO STANISŁAWA 

  –  FURMANIK Ewa 

  b) z listy nr 21 KWW WOJCIECHA SAWY 

  –  GOLEŃ Ryszard 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 1 138; 

  4) głosów ważnych oddano 1 122; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW WOJCIECHA SAWY 
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  –  PAPACZ Jan 

  –  GAŁECKI Mieczysław Bogumił 

  –  LASEK Waldemar 

  –  DZIEDZICKA Ewa Agnieszka 

  –  SOSIŃSKA Agata Maryla 

  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 818; 

  4) głosów ważnych oddano 792; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  GRZYWNA Marian 

  b) z listy nr 21 KWW WOJCIECHA SAWY 

  –  KRUK Jan 

  –  KABAŁA Adam Mikołaj 

  –  DRZEWIŃSKI Edward Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 37. 

Wybory do Rady Gminy Dubienka 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 207. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 355 osób, to jest 

61,40% 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 73; 

  4) głosów ważnych oddano 72; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WAWRYNKO Stanisław Bolesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 98; 
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  4) głosów ważnych oddano 94; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  NADOLSKI Eugeniusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 190; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  STRELCZUK Stanisław Tadeusz 

  b) z listy nr 20 KWW "O JESZCZE LEPSZE JUTRO" W DUBIENCE 

  –  KOSTECKI Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 195; 

  4) głosów ważnych oddano 191; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KW "PIAST" 

  –  KAPYŚ Grzegorz 

  –  NECZAJ Mieczysław Kazimierz 

  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 307; 

  4) głosów ważnych oddano 302; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GOLCZEWSKI Sławomir 

  –  POLIWCZAK Gabriela Barbara 

  b) z listy nr 19 KW "PIAST" 

  –  ZELENT Marcin 

  c) z listy nr 20 KWW "O JESZCZE LEPSZE JUTRO" W DUBIENCE 

  –  DĄBROWSKI Henryk Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 171; 
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  4) głosów ważnych oddano 167; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KIRIEW Maria 

  b) z listy nr 20 KWW "O JESZCZE LEPSZE JUTRO" W DUBIENCE 

  –  KOŚCIUK Wojciech Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 65; 

  4) głosów ważnych oddano 64; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "O JESZCZE LEPSZE JUTRO" W DUBIENCE 

  –  BUREĆ 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 132; 

  4) głosów ważnych oddano 128; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GOŁĘBIOWSKI Tadeusz 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 122; 

  4) głosów ważnych oddano 120; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "O JESZCZE LEPSZE JUTRO" W DUBIENCE 

  –  KAPYŚ Mariusz Roman 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 38. 

Wybory do Rady Gminy Kamień 

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 3 238. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 763 osób, to jest 

54,45% 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 237; 

  4) głosów ważnych oddano 234; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZCZERBA Alina Eugenia 

  b) z listy nr 20 KWW ROMANA KANDZIORY 

  –  SKOWROŃSKI 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 106; 

  4) głosów ważnych oddano 102; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW ROMANA KANDZIORY 

  –  STRELCZUK Piotr Władysław 

  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 168; 

  4) głosów ważnych oddano 164; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA 

  –  PRZYCHODZKA Gabriela 

  b) z listy nr 20 KWW ROMANA KANDZIORY 

  –  WILKOS Konrad 

  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 432; 

  4) głosów ważnych oddano 420; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA 

  –  MENDEL Dariusz Janusz 

  b) z listy nr 20 KWW ROMANA KANDZIORY 



– 95 – 

  

  –  CIEJAK Henryk 

  –  CZERWONKA Zbigniew Michał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 106; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WAWRYNKO 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 184; 

  4) głosów ważnych oddano 180; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MILICHIEWICZ Ewa 

  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 299; 

  4) głosów ważnych oddano 296; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZYKUŁA Grażyna Ewa 

  b) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA 

  –  SZYKUŁA Artur Edmund 

  c) z listy nr 20 KWW ROMANA KANDZIORY 

  –  SOBCZUK Anna 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 145; 

  4) głosów ważnych oddano 143; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW ROMANA KANDZIORY 

  –  PRUS Dorota Leontyna 

  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 82; 

  4) głosów ważnych oddano 79; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW ROMANA KANDZIORY 

  –  MALINOWSKI Janusz Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 39. 

Wybory do Rady Gminy Leśniowice 

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 3 224. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 672 osób, to jest 

51,86% 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 92; 

  4) głosów ważnych oddano 83; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SITARZ Krzysztof 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 86; 

  4) głosów ważnych oddano 86; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW "SZANSA DLA LEŚNIOWIC" 

  –  DOMAŃSKI 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 74; 

  4) głosów ważnych oddano 74; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOWALCZUK Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 79; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW "SZANSA DLA LEŚNIOWIC" 

  –  SULEJ Beata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 166; 

  4) głosów ważnych oddano 164; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GRUDKA Waldemar 

  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 180; 

  4) głosów ważnych oddano 176; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW LEŚNIOWSKIE FORUM MŁODYCH 

  –  SOBCZUK Jacek Dariusz 

  b) z listy nr 21 KWW "SZANSA DLA LEŚNIOWIC" 

  –  JAMRÓZ Barbara Jadwiga 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 153; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PROKOP Stefan Stanisław 

  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 73; 

  4) głosów ważnych oddano 73; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  JAWORSKI Mirosław 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 160; 

  4) głosów ważnych oddano 154; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW LEŚNIOWSKIE FORUM MŁODYCH 

  –  STAŃKOWSKI Marek Piotr 

  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 234; 

  4) głosów ważnych oddano 232; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DROGOMIRECKI Stanisław Mieczysław 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  LACHOWSKI 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 110; 

  4) głosów ważnych oddano 108; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KW "PIAST" 

  –  GARDZIŃSKI Bogdan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 247; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  MICHALCZUK Grzegorz Robert 

  –  MAJEWSKI Zygmunt 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 40. 

Wybory do Rady Gminy Rejowiec Fabryczny 

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 3 627. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 093 osób, to jest 

57,71% 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 263; 

  4) głosów ważnych oddano 244; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MAZIARZ Mirosław Konrad 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  RECHUL Bogusława Marianna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 112; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KĄDZIELA Zuzanna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 141; 

  4) głosów ważnych oddano 140; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "PRZYJAZNA GMINA" 

  –  WIŚNIEWSKI Waldemar 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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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 360; 

  4) głosów ważnych oddano 355; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PODLIPNY Wiesław 

  –  RUTKOWSKI Wincenty Władysław 

  b) z listy nr 20 KWW "PRZYJAZNA GMINA" 

  –  SŁOMIŃSKI Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 486; 

  4) głosów ważnych oddano 472; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  RZEPECKA Halina 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  DUDEK Wiesław 

  c) z listy nr 20 KWW "PRZYJAZNA GMINA" 

  –  OSOBA Elżbieta 

  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 276; 

  4) głosów ważnych oddano 269; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  WOŹNIAK Danuta 

  b) z listy nr 20 KWW "PRZYJAZNA GMINA" 

  –  FRANASZCZUK Sławomir Łukasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg 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 110; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  KORZENIOWSKA Aneta Dorota 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 174; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CZERNIAK Lilianna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 163; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ADAMCZUK Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 41. 

Wybory do Rady Gminy Ruda-Huta 

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 3 834. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 227 osób, to jest 

58,09% 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 364; 

  4) głosów ważnych oddano 356; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW KAZIMIERZA SMALA 

  –  BARTOSZ Mirosław 

  –  SAWICKI Bogdan 

  –  SZWALIKOWSKA Elżbieta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 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 618; 

  4) głosów ważnych oddano 608; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW KAZIMIERZA SMALA 

  –  DĄBROWSKI Jarosław 

  –  GŁOWACKA Danuta Maria 

  –  PANASIUK Urszula Elżbieta 

  b) z listy nr 20 KWW KRZYSZTOFA GOŁĘBIOWSKIEGO 

  –  PAWŁOWSKA Grażyna Alicja 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 123; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW KAZIMIERZA SMALA 

  –  SUPRUN Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 172; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DYĆ Marek Julian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 157; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW KAZIMIERZA SMALA 

  –  NAPIERAJ Agnieszka 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 328; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BĄK Leszek 

  b) z listy nr 19 KWW KAZIMIERZA SMALA 

  –  MISIEC Grzegorz Walenty 

  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 301; 

  4) głosów ważnych oddano 294; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW KAZIMIERZA SMALA 

  –  LENKIEWICZ Ryszard Mariusz 

  –  WALCZUK Leokadia 

  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 148; 

  4) głosów ważnych oddano 147; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW KAZIMIERZA SMALA 

  –  ŚLIWA Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 42. 

Wybory do Rady Gminy Sawin 

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 4 671. 

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

58,12% 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 149; 

  4) głosów ważnych oddano 146; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 



– 104 – 

  

  –  KRZESZCZYK Teresa Bronisława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 198; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW ANDRZEJA MAZURA 

  –  GUMIENIK Eugeniusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 198; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  JASIŃSKI Błażej 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 201; 

  4) głosów ważnych oddano 199; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  STARZYNIEC 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 153; 

  4) głosów ważnych oddano 152; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW ANDRZEJA MAZURA 

  –  SKIMINA Ryszard 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 171; 

  4) głosów ważnych oddano 168; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 19 KWW ANDRZEJA MAZURA 

  –  PAWLUK Bogusław 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 147; 

  4) głosów ważnych oddano 146; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW ANDRZEJA MAZURA 

  –  SKUBIJ Justyna Agnieszka 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 415; 

  4) głosów ważnych oddano 409; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  RYMARCZYK Robert 

  b) z listy nr 19 KWW ANDRZEJA MAZURA 

  –  BEJDA Wacław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 544; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WICIŃSKI Hubert 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  ĆWIR Dariusz 

  c) z listy nr 19 KWW ANDRZEJA MAZURA 

  –  RZEPECKA Joanna 

  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 523; 

  4) głosów ważnych oddano 508; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
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  –  BŁASZCZUK Anna 

  b) z listy nr 19 KWW ANDRZEJA MAZURA 

  –  HOWORUS Kazimierz 

  –  SZALUŚ Jadwiga 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 43. 

Wybory do Rady Gminy Siedliszcze 

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 5 718. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 989 osób, to jest 

52,27% 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 379; 

  4) głosów ważnych oddano 369; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW HIERONIMA ZONIKA 

  –  DZIERBA Andrzej Jan 

  b) z listy nr 20 KWW STEFAN MACHOWICZ 

  –  KOZŁOWSKA Elżbieta 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 333; 

  4) głosów ważnych oddano 321; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW HIERONIMA ZONIKA 

  –  MACIOSZEK Zenon Antoni 

  b) z listy nr 23 KWW SIEDLISZCZE 2010 

  –  DUDEK 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 194; 

  4) głosów ważnych oddano 190; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW HIERONIMA ZONIKA 

  –  PATRA Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 012; 

  4) głosów ważnych oddano 984; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW HIERONIMA ZONIKA 

  –  DROŃ Zbigniew Jan 

  –  KOCOT Zbigniew Jan 

  –  PRAŻNOWSKI Wiesław 

  b) z listy nr 21 KW "PIAST" 

  –  CZMUDA Ireneusz 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 181; 

  4) głosów ważnych oddano 170; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW HIERONIMA ZONIKA 

  –  DRZAZGA Michał Cezary 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 200; 

  4) głosów ważnych oddano 185; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW HIERONIMA ZONIKA 

  –  KLIN Tomasz Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 282; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOWALCZYK Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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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 278; 

  4) głosów ważnych oddano 277; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW HIERONIMA ZONIKA 

  –  SZWEDZIŃSKA Danuta 

  –  WOJCIESZEK Elżbieta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122; 

  4) głosów ważnych oddano 118; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW HIERONIMA ZONIKA 

  –  ŁUKASZEWSKI Leszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 44. 

Wybory do Rady Gminy Wierzbica 

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 4 334. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 408 osób, to jest 

55,56% 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 524; 

  4) głosów ważnych oddano 498; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  GUZ Lucyna Zuzanna 

  –  WOJEWÓDZKI Krzysztof Paweł 

  –  WAWRUSZAK Artur Łukasz 

  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 224; 

  4) głosów ważnych oddano 206; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZPEFLIK Stanisław 

  b) z listy nr 22 KWW "SAMORZĄDOWY" 

  –  SKROCHOCKI 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 184; 

  4) głosów ważnych oddano 181; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  KOT 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 143; 

  4) głosów ważnych oddano 140; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 25 KWW KOBIETY DLA GMINY 

  –  OSTROWSKA 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 140; 

  4) głosów ważnych oddano 137; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  ROMAN Adam 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 113; 

  4) głosów ważnych oddano 111; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  OSZWA Urszula Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 187; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KW "PIAST" 

  –  ŚWIETLICKI Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 156; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  KASZCZUK 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 206; 

  4) głosów ważnych oddano 206; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MUSZAŃSKI Zdzisław Piotr 

  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 187; 

  4) głosów ważnych oddano 187; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  BARTOSZ Lech 

  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 338; 

  4) głosów ważnych oddano 331; 

  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  BUCH Bożena Sabina 

  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ZUZAŃSKI Fabian Sebastian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 45. 

Wybory do Rady Gminy Wojsławice 

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 3 382. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 918 osób, to jest 

56,71% 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 102; 

  4) głosów ważnych oddano 102; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WLAZŁO Wiesław 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 101; 

  4) głosów ważnych oddano 98; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  SZLĄZAK 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 111; 

  4) głosów ważnych oddano 111; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  LACKOWSKA Teresa Jolanta 

  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 161; 

  4) głosów ważnych oddano 157; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW HENRYKA GOŁĘBIOWSKIEGO 

  –  JABŁOŃSKA Alicja 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 139; 

  4) głosów ważnych oddano 133; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  FRĄCEK 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 129; 

  4) głosów ważnych oddano 127; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW HENRYKA GOŁĘBIOWSKIEGO 

  –  BURDA Grażyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 135; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GŁOWACKI Edmund Franciszek 

  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 145; 

  4) głosów ważnych oddano 144; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW HENRYKA GOŁĘBIOWSKIEGO 
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  –  BURDA 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 150; 

  4) głosów ważnych oddano 142; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW HENRYKA GOŁĘBIOWSKIEGO 

  –  KOZŁOWSKA Irena Alina 

  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 276; 

  4) głosów ważnych oddano 272; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  RYMARSKI Zbigniew 

  –  BAJ Henryka 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 102; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  FURTAK Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 126; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOZŁOWSKA Ewa Grażyna 

  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 95; 

  4) głosów ważnych oddano 94; 
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  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  TARAJKO Jolanta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 137; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZPONAR Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 46. 

Wybory do Rady Gminy Żmudź 

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 2 658. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 689 osób, to jest 

63,54% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 149; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CHWAŁA Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 94; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW "PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  GROBEL Lidia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

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

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 76; 

  4) głosów ważnych oddano 74; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW "PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  SOCHOCKI Tomasz 

  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 436; 

  4) głosów ważnych oddano 427; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW "RAZEM DLA ŻMUDZI" 

  –  RAKOWIECKI Radosław 

  –  ŻÓŁKIEWSKI Leszek Franciszek 

  b) z listy nr 21 KWW "PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  CICHOSZ Arkadiusz Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 109; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW "PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  GOSZCZYŃSKI Grzegorz 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 145; 

  4) głosów ważnych oddano 144; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  TATYS Leszek Marek 

  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 204; 

  4) głosów ważnych oddano 197; 

  5) radnymi zostali wybrani: 



– 116 – 

  

  a) z listy nr 21 KWW "PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  BOŻĘCKI Mirosław Jarosław 

  –  KICZYŃSKA Aneta Beata 

  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 186; 

  4) głosów ważnych oddano 183; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW "RAZEM DLA ŻMUDZI" 

  –  BUZA Teresa Czesława 

  b) z listy nr 21 KWW "PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  WINIARCZYK Renata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 187; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW "RAZEM DLA ŻMUDZI" 

  –  SZOSTAK Kamil Paweł 

  b) z listy nr 20 KWW NASZA ŻMUDŹ 

  –  SENDERSKI 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 90; 

  4) głosów ważnych oddano 87; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW "PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  BIELAK Bogusław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 47. 

Wybory do Rady Gminy Rejowiec 

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 5 492. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 718 osób, to jest 

49,49% 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 185; 

  4) głosów ważnych oddano 180; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW SYLWII SOWY 

  –  SOWA Sylwia 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 200; 

  4) głosów ważnych oddano 193; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW REJOWIEC 2010 

  –  LEWCZUK 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 112; 

  4) głosów ważnych oddano 110; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW REJOWIEC 2010 

  –  SZURAN Witold Zdzisław 

  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 998; 

  4) głosów ważnych oddano 975; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  RUMIŃSKI Zbigniew Julian 

  b) z listy nr 19 KWW REJOWIEC 2010 

  –  KOŚĆ Mirosław Marek 

  –  LECHOWICZ Janusz Zbigniew 

  –  PEŁCZYŃSKI Bogdan 

  c) z listy nr 27 KWW BOŻENY JASZCZUK 

  –  JASZCZUK Bożena 

  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 164; 

  4) głosów ważnych oddano 161; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW REJOWIEC 2010 

  –  POPEK Jolanta Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 225; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  NOWAKOWSKI 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 137; 

  4) głosów ważnych oddano 135; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW BOŻENY JAGIEŁŁO 

  –  JAGIEŁŁO 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 115; 

  4) głosów ważnych oddano 115; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW REJOWIEC 2010 

  –  KORZENIOWSKI Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 161; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW REJOWIEC 2010 
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  –  SZODA Ryszard 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 246; 

  4) głosów ważnych oddano 240; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  SZEMRO Marta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 166; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  WÓJTOWICZ Wiesława Bogumiła 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 48. 

Wybory do Rady Miejskiej w Hrubieszowie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 15 597. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7 182 osób, to jest 

46,05% 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 1 698; 

  4) głosów ważnych oddano 1 636; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW "HWS - 2010" 

  –  CISŁO Marian 

  b) z listy nr 24 KWW ZIEMIA HRUBIESZOWSKA 

  –  LEBIEDOWICZ Zbigniew 

  c) z listy nr 25 KWW "JEDNOŚĆ I DOBRO MIASTA" 
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  –  KAWALEC Reginald Marek 

  d) z listy nr 26 KWW ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD 

  –  LASKOWSKI Marek Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 972; 

  4) głosów ważnych oddano 1 889; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KRYSZCZUK Leszek Piotr 

  b) z listy nr 21 KWW "HWS - 2010" 

  –  CZERW Jerzy 

  c) z listy nr 22 KWW GOSPODARKA PRACA GODNOŚĆ 

  –  PODLEWSKI Andrzej Jerzy 

  d) z listy nr 26 KWW ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD 

  –  TEMPOROWICZ Grażyna Barbara 

  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 1 473; 

  4) głosów ważnych oddano 1 274; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  SZULAKIEWICZ Jan 

  b) z listy nr 25 KWW "JEDNOŚĆ I DOBRO MIASTA" 

  –  KASPERKIEWICZ Waldemar Tomasz 

  c) z listy nr 26 KWW ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD 

  –  ROMASZKO Tadeusz 

  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 2 039; 

  4) głosów ważnych oddano 1 939; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW GOSPODARKA PRACA GODNOŚĆ 

  –  SOŁTYSIAK Wojciech 

  b) z listy nr 25 KWW "JEDNOŚĆ I DOBRO MIASTA" 

  –  WESOŁOWSKA Teresa 

  c) z listy nr 26 KWW ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD 
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  –  BOJARCZUK Józef Henryk 

  –  PACZAŁA Eugeniusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 49. 

Wybory do Rady Gminy Dołhobyczów 

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 5 148. 

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

47,86% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 762; 

  4) głosów ważnych oddano 742; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DROZDA Elżbieta 

  b) z listy nr 22 KWW ADAMA BRZYSKIEGO 

  –  BRZYSKI Adam Andrzej 

  c) z listy nr 23 KWW "NIEZALEŻNY" 

  –  NIKODEM Piotr 

  d) z listy nr 25 KWW ALFREDA KULIKOWSKIEGO 

  –  KULIKOWSKI Alfred 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 199; 

  4) głosów ważnych oddano 193; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KLIMKIEWICZ Wiesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 141; 

  4) głosów ważnych oddano 140; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW ROZWOJOWA GMINA 

  –  BAJDOCHA Andrzej 

  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 332; 

  4) głosów ważnych oddano 328; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KLESZCZEWSKI Mirosław Szczepan 

  b) z listy nr 21 KWW ROZWOJOWA GMINA 

  –  SKIBA Dorota 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 375; 

  4) głosów ważnych oddano 372; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SŁOTA Edward Waldemar 

  b) z listy nr 23 KWW "NIEZALEŻNY" 

  –  ORKISZEWSKI Piotr Jerzy 

  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 241; 

  4) głosów ważnych oddano 232; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  OŻGA Monika Agnieszka 

  b) z listy nr 23 KWW "NIEZALEŻNY" 

  –  MICHNIAK Józef 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 280; 

  4) głosów ważnych oddano 280; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

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

  –  DĘBOWCZYK Dariusz Robert 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 132; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW "NIEZALEŻNY" 

  –  MOTYL Katarzyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 50. 

Wybory do Rady Gminy Horodło 

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 4 687. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 587 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 178; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW " NASZA GMINA HORODŁO " 

  –  BARTYZEL Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 546; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GAWRON Marek 

  –  SOŁDACZUK Grzegorz 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
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  –  JAROS Marcin 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 162; 

  4) głosów ważnych oddano 161; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW " NASZA GMINA HORODŁO " 

  –  ZIENKIEWICZ Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 168; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW " NASZA GMINA HORODŁO " 

  –  ŻYWIEC 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 222; 

  4) głosów ważnych oddano 221; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PRUS Robert 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 169; 

  4) głosów ważnych oddano 164; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW " NASZA GMINA HORODŁO " 

  –  WIERZBICKI Ireneusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 129; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 20 KWW " NASZA GMINA HORODŁO " 

  –  SŁOTWIŃSKI Leszek Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 119; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW " NASZA GMINA HORODŁO " 

  –  MAJKUT 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 158; 

  4) głosów ważnych oddano 157; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  SAŁĘGA Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 709; 

  4) głosów ważnych oddano 694; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  LAWIŃSKI Marek Adam 

  b) z listy nr 20 KWW " NASZA GMINA HORODŁO " 

  –  AUGUSTYNEK Paweł Robert 

  –  TERESZKIEWICZ Krzysztof Zbigniew 

  –  KOPEĆ Krzysztof Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 51. 

Wybory do Rady Gminy Hrubieszów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8 628. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 665 osób, to jest 

42,48% 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 229; 

  4) głosów ważnych oddano 225; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KNAP 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 216; 

  4) głosów ważnych oddano 214; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW Z LUDŹMI DLA LUDZI 

  –  KITA Mirosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 193; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW Z LUDŹMI DLA LUDZI 

  –  PADKOWSKI Jan Zenon 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 313; 

  4) głosów ważnych oddano 303; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 29 KWW ANDRZEJA JASINY 

  –  BŁASZCZUK Wiesław 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 209; 

  4) głosów ważnych oddano 205; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 25 KWW ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD 

  –  USOWSKI Sławomir 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 264; 

  4) głosów ważnych oddano 264; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW Z LUDŹMI DLA LUDZI 

  –  MAGNUSZEWSKI Jan Wiktor 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 247; 

  4) głosów ważnych oddano 240; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW Z LUDŹMI DLA LUDZI 

  –  JANCZUK Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 260; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 28 KWW WSI TEPTIUKÓW 

  –  IREK Marcin 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 188; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  PAŃKO Irena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 237; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KICUN 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 269; 

  4) głosów ważnych oddano 263; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ECHTA Zbigniew Stefan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 256; 

  4) głosów ważnych oddano 250; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 26 KWW KUŁAKOWICE 

  –  ZAJĄC Józef Marian 

  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 263; 

  4) głosów ważnych oddano 253; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW DLA STEFANKOWIC 

  –  SOLAK Ireneusz 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 268; 

  4) głosów ważnych oddano 259; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW Z LUDŹMI DLA LUDZI 

  –  JĘDRZEJEWSKI Janusz Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 237; 
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  4) głosów ważnych oddano 233; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  NIEMIEC Sławomir 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 52. 

Wybory do Rady Gminy Mircze 

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 6 430. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 980 osób, to jest 

46,35% 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 688; 

  4) głosów ważnych oddano 672; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MAŁYSZEK Marta Ewa 

  –  STASZCZUK Mieczysław Andrzej 

  b) z listy nr 21 KWW LECHA SZOPIŃSKIEGO "GMINA MIRCZE" 

  –  PISIEWICZ Gerard 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 227; 

  4) głosów ważnych oddano 222; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KW "PIAST" 

  –  RUTKOWSKI Wiesław Lucjan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 248; 

  4) głosów ważnych oddano 244; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 20 KWW "NASZA GMINA MIRCZE" 

  –  DZIADOSZ Mariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 194; 

  4) głosów ważnych oddano 193; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW LECHA SZOPIŃSKIEGO "GMINA MIRCZE" 

  –  KOSTRUBIEC Adam 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 186; 

  4) głosów ważnych oddano 186; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW LECHA SZOPIŃSKIEGO "GMINA MIRCZE" 

  –  SERWATKA Stanisław Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 157; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ZWOLAK 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 223; 

  4) głosów ważnych oddano 217; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 25 KWW RYSZARDA WIECZORKA 

  –  WIECZOREK Ryszard 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 145; 

  4) głosów ważnych oddano 142; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOBEL 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 207; 

  4) głosów ważnych oddano 201; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MIELNICZUK Janusz Edward 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 287; 

  4) głosów ważnych oddano 283; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  NOSAL Bogdan 

  –  PIKUŁA Witold 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 188; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WIELOSZ Andrzej 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 224; 

  4) głosów ważnych oddano 218; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 26 KWW M. KUTA 

  –  KUTA Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 53. 

Wybory do Rady Gminy Trzeszczany 

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 3 884. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 979 osób, to jest 

50,95% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 84; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA TRZESZCZANY 

  –  KOWALSKA Zofia Helena 

  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 304; 

  4) głosów ważnych oddano 302; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GAŁKA Henryk Leon 

  b) z listy nr 22 KW "PIAST" 

  –  DOBOSZ-MACIUK Edyta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 165; 

  4) głosów ważnych oddano 163; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KW "PIAST" 

  –  ZAJĄC 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 133; 

  4) głosów ważnych oddano 133; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KW "PIAST" 

  –  PRYSTUPA Jan 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 138; 

  4) głosów ważnych oddano 135; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA TRZESZCZANY 

  –  MARKIEWICZ Edward 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 250; 

  4) głosów ważnych oddano 243; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA TRZESZCZANY 

  –  BIELIŃSKI Mieczysław 

  b) z listy nr 21 KWW "ZIEMIA TRZESZCZAŃSKA" 

  –  STANKIEWICZ Marta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 127; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA TRZESZCZANY 

  –  KOCAJ Edward 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 633; 

  4) głosów ważnych oddano 614; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA TRZESZCZANY 
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  –  SYKUT Czesław 

  –  PYDYŚ Arkadiusz 

  b) z listy nr 21 KWW "ZIEMIA TRZESZCZAŃSKA" 

  –  OLSZAK Tomasz 

  –  SZYCH Paweł 

  c) z listy nr 22 KW "PIAST" 

  –  CZARNOTA 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 141; 

  4) głosów ważnych oddano 137; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KW "PIAST" 

  –  KRZYWONOS Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 54. 

Wybory do Rady Gminy Uchanie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 184. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 410 osób, to jest 

57,60% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 129; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW "HWS - 2010" 

  –  BRZUCHALA Stefan 

  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 134; 

  4) głosów ważnych oddano 129; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 21 KWW "HWS - 2010" 

  –  WRZYSZCZ Waldemar 

  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 328; 

  4) głosów ważnych oddano 317; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW "HWS - 2010" 

  –  TOKARCZUK Janusz 

  –  JĘDRUSZCZAK Edmund Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 175; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BERBEĆ Czesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 227; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BODZIACKI Robert 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 271; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  TUREK Franciszek 

  –  CZAPSKI Piotr Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 222; 

  4) głosów ważnych oddano 216; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BUDZYŃSKI Zbigniew Wincenty 

  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 148; 

  4) głosów ważnych oddano 148; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW "HWS - 2010" 

  –  ZAŁUSKI Wacław 

  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 175; 

  4) głosów ważnych oddano 174; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW "HWS - 2010" 

  –  WRÓBLEWSKI Józef Aleksander 

  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 121; 

  4) głosów ważnych oddano 116; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  NIEMCZYK 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 144; 

  4) głosów ważnych oddano 142; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ZAPORA Zbigniew Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 



– 137 – 

  

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 159; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW "HWS - 2010" 

  –  DĘBCZAK Andrzej Edmund 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 164; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SAJDŁOWSKI Wiesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 55. 

Wybory do Rady Gminy Werbkowice 

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 8 367. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 113 osób, to jest 

49,16% 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 1 255; 

  4) głosów ważnych oddano 1 209; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BAK Jan 

  b) z listy nr 20 KWW LECHA BOJKO 

  –  WIELEBA Stanisław 

  –  WIATER Tadeusz 

  c) z listy nr 27 KWW EMERYTÓW 

  –  STACHNIUK Stanisław 

  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 496; 

  4) głosów ważnych oddano 479; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW LECHA BOJKO 

  –  SKRZYPCZAK Bogdan Zdzisław 

  b) z listy nr 23 KWW "HWS - 2010" 

  –  WOJTURSKA 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 306; 

  4) głosów ważnych oddano 303; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW MARKA ZYGMUNTA 

  –  DĄBROWSKI Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 494; 

  4) głosów ważnych oddano 476; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW LECHA BOJKO 

  –  CHOJNOWSKI Tadeusz Leszek 

  b) z listy nr 29 KWW BOŻENY BARCZUK 

  –  BARCZUK Bożena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 357; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW MARKA ZYGMUNTA 

  –  SAJ Czesław 

  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 476; 

  4) głosów ważnych oddano 460; 

  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 20 KWW LECHA BOJKO 

  –  ŚLUSARZ Elżbieta Grażyna 

  b) z listy nr 22 KWW STANISŁAWA NIECZYPOROWSKIEGO 

  –  KLIMKOWICZ Dariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 246; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SKIRSKI Józef Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 257; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW STANISŁAWA NIECZYPOROWSKIEGO 

  –  PILUŚ Krzysztof Władysław 

  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 214; 

  4) głosów ważnych oddano 207; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW LECHA BOJKO 

  –  BIEŃKOWSKA-SOŁODUCHA Edyta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 56. 

Wybory do Rady Gminy Batorz 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 482. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 365 osób, to jest 

55,00% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 8, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 
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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 267; 

  4) głosów ważnych oddano 264; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WERESKI Janusz Andrzej 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KAWĘCKI Sylwester 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 297; 

  4) głosów ważnych oddano 296; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DYCHA Józef Jan 

  b) z listy nr 19 KWW STRAŻAK - POWIAT JANOWSKI 

  –  KOZIK 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 162; 

  4) głosów ważnych oddano 160; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BARAN Piotr 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  SZYMOŃCZYK Zbigniew Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 294; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DZIEWA Ryszard 

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

  –  GRZEGÓRSKI Krzysztof 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 106; 

  4) głosów ważnych oddano 103; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SOKÓŁ Roman Bogusław 

  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 133; 

  4) głosów ważnych oddano 130; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DAŚKO Piotr 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  SZABAT 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 97; 

  4) głosów ważnych oddano 94; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOWALCZYK Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  RUGAŁA Stanisław 

  –  SZYMOŃCZYK Marek 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 57. 

Wybory do Rady Gminy Chrzanów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1 955. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 026 osób, to jest 

52,48% uprawnionych do głosowania. 

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

których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów 

w okręgach. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 177; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOWALIK Stanisław 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  STANICKI 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 263; 

  4) głosów ważnych oddano 255; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GĄBKA Lucjan 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  ZDYBEL Krzysztof 

  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 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BAŃKA Jan 

  –  WIDZ Marian 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KONDRAT Józef Marian 

  –  ZDYBEL Stanisław 

  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 124; 

  4) głosów ważnych oddano 122; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BRODZIAK Wiesław 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  POCHWATKA Zbigniew 

  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 207; 

  4) głosów ważnych oddano 205; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOWALIK Tomasz Stanisław 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  LEWCZYK Teresa Cecylia 

  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 253; 

  4) głosów ważnych oddano 247; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOWALIK Anna Teresa 

  –  MATUSZEWSKI Jan Andrzej 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  ADAMEK Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 58. 

Wybory do Rady Gminy Dzwola 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 390. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 031 osób, to jest 

56,23% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 455; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  MAŁEK Kazimierz 

  –  BLACHA Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 222; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  MAŁEK 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 488; 

  4) głosów ważnych oddano 481; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MRÓZ Stanisław 

  b) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE INICJATYW SAMORZĄDOWYCH 

  –  PREJS Marian 

  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 323; 

  4) głosów ważnych oddano 322; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KAPROŃ Józef 

  –  CHMIEL 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 234; 

  4) głosów ważnych oddano 229; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  LIWAK Marian 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 192; 

  4) głosów ważnych oddano 184; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SULOWSKI Mieczysław 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 252; 

  4) głosów ważnych oddano 243; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BIELAK Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 317; 

  4) głosów ważnych oddano 308; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GÓRA Józef 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
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  –  WNUK Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 284; 

  4) głosów ważnych oddano 280; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  LIWAK Ryszard 

  –  RAWSKI Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 247; 

  4) głosów ważnych oddano 245; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  RAWSKI Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 59. 

Wybory do Rady Gminy Godziszów 

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 4 881. 

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

69,21% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 137; 

  4) głosów ważnych oddano 1 116; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW STRAŻAK - POWIAT JANOWSKI 

  –  CIUPAK Jan Stanisław 

  –  MYSZAK Grzegorz Czesław 

  b) z listy nr 20 KWW "STRAŻAK" 
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  –  JĘDZURA Jan 

  –  MADEJ Stanisław 

  –  DAŚKO 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 206; 

  4) głosów ważnych oddano 204; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "STRAŻAK" 

  –  SULOWSKI Zbigniew 

  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 918; 

  4) głosów ważnych oddano 896; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  JAWORSKI Henryk 

  b) z listy nr 20 KWW "STRAŻAK" 

  –  SURA Jan Henryk 

  –  MICHALCZYK Eugeniusz 

  –  ZDYBEL Aleksander Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 782; 

  4) głosów ważnych oddano 772; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  FAC Janusz 

  –  MOSKAL Czesław 

  b) z listy nr 20 KWW "STRAŻAK" 

  –  ŁUKASZ Stefan 

  –  GOLEC Krzysztof 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 335; 

  4) głosów ważnych oddano 330; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "STRAŻAK" 

  –  MYSZAK Leszek Waldemar 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 60. 

Wybory do Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim 

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 13 374. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7 590 osób, to jest 

56,75% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 116; 

  4) głosów ważnych oddano 1 051; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  TOMCZYK Marek Tadeusz 

  b) z listy nr 24 KWW JANOWIACY 

  –  ZEZULIŃSKA-SOWA Iwona 

  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 794; 

  4) głosów ważnych oddano 770; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  GRZEGÓRSKI Marian 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  WRONKA Lech Wincenty 

  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 1 150; 

  4) głosów ważnych oddano 1 105; 

  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  MAJKOWSKI Ryszard Marek 

  –  JANUS Ewa Janina 

  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 861; 

  4) głosów ważnych oddano 802; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  TRYKA Lidia Teresa 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  JAROSZ Henryk 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 709; 

  4) głosów ważnych oddano 677; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE 

  –  KAPROŃ Roman Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 681; 

  4) głosów ważnych oddano 647; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  MIŚ Eugeniusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 444; 

  4) głosów ważnych oddano 436; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW RUDA 

  –  WASILEWSKI Ryszard Stanisław 

  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 389; 

  4) głosów ważnych oddano 372; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KAPROŃ Tomasz 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 767; 

  4) głosów ważnych oddano 755; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  ŁUKASIK 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 208; 

  4) głosów ważnych oddano 203; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW RÓWNOŚĆ PONAD WSZYSTKO 

  –  STARTEK Bogdan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 471; 

  4) głosów ważnych oddano 455; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW STRAŻAK - POWIAT JANOWSKI 

  –  PAWLOS Roman Czesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 61. 

Wybory do Rady Gminy Modliborzyce 

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 5 941. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 552 osób, to jest 

59,79% 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 748; 

  4) głosów ważnych oddano 733; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  WIELEBA Mariusz Krzysztof 

  b) z listy nr 20 KWW "STRAŻ" 

  –  ROGOŻA Piotr Zbigniew 

  –  DRZAZGA Zdzisław Bolesław 

  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 276; 

  4) głosów ważnych oddano 272; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "STRAŻ" 

  –  CHORĘBAŁA Waldemar 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 214; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MACHULAK Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 316; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "STRAŻ" 

  –  POSŁUSZNY Marek Andrzej 

  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 232; 

  4) głosów ważnych oddano 224; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "STRAŻ" 

  –  MIŚ 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 124; 

  4) głosów ważnych oddano 120; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  PELC Agnieszka 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 267; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  JASZYNA Stanisław 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 265; 

  4) głosów ważnych oddano 264; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  ZGÓRKA Stanisław 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 246; 

  4) głosów ważnych oddano 242; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "STRAŻ" 

  –  NOSAL Sławomir Lucjan 

  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 176; 

  4) głosów ważnych oddano 172; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KAMIŃSKI Franciszek Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 409; 

  4) głosów ważnych oddano 401; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  GĘBALA Adam Maksymilian 

  b) z listy nr 20 KWW "STRAŻ" 

  –  OŻÓG Krzysztof 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 259; 

  4) głosów ważnych oddano 254; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "STRAŻ" 

  –  WIELGUS Józef Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 62. 

Wybory do Rady Gminy Potok Wielki 

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 3 945. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 322 osób, to jest 

58,86% 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 285; 

  4) głosów ważnych oddano 283; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW SAMORZĄD 

  –  DĘBNIAK Tadeusz 

  –  GOLEC Waldemar 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 278; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  SKROK Maria 

  b) z listy nr 20 KWW SAMORZĄD 

  –  ŚWICA Zbigniew 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 198; 

  4) głosów ważnych oddano 194; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BUTRYN 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 131; 

  4) głosów ważnych oddano 129; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  RACHWAŁ 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 361; 

  4) głosów ważnych oddano 356; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE INICJATYW SAMORZĄDOWYCH 

  –  WIELEBA Teresa 

  b) z listy nr 20 KWW SAMORZĄD 
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  –  WOJCIECHOWSKI Dariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 163; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  WACH 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 180; 

  4) głosów ważnych oddano 175; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW SAMORZĄD 

  –  MIŚKIEWICZ Franciszek Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 123; 

  4) głosów ważnych oddano 119; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PORTKA Kazimierz Bolesław 

  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 376; 

  4) głosów ważnych oddano 374; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE INICJATYW SAMORZĄDOWYCH 

  –  ZAGÓRA Józef Leon 

  b) z listy nr 20 KWW SAMORZĄD 

  –  PĘK Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 71; 



– 156 – 

  

  4) głosów ważnych oddano 67; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW SAMORZĄD 

  –  PELC Sławomir Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 137; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MAZUR Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 63. 

Wybory do Rady Miasta Krasnystaw 

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 16 347. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7 070 osób, to jest 

43,25% 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 1 716; 

  4) głosów ważnych oddano 1 638; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  DĘBSKI Stanisław Józef 

  b) z listy nr 20 KWW KRASNOSTAWIANIE 

  –  CIECHAN Marcin 

  c) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE ZIEMI KRASNOSTAWSKIEJ 

  –  ŻEREBIEC Tomasz Bogdan 

  –  HYS Wiesław 

  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 1 773; 
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  4) głosów ważnych oddano 1 706; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  TYLUS Tomasz 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  MISIURA Andrzej 

  c) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE ZIEMI KRASNOSTAWSKIEJ 

  –  ŻYDZIAK Jan 

  –  BANASZKIEWICZ Zbigniew 

  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 1 944; 

  4) głosów ważnych oddano 1 851; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  OLEŚNIEWICZ Krystyna 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KAWĘCKI Edward Tadeusz 

  c) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE ZIEMI KRASNOSTAWSKIEJ 

  –  RZEPKA Janusz Stanisław 

  –  KICIŃSKI Marek Leonard 

  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 1 637; 

  4) głosów ważnych oddano 1 554; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  CICHOSZ Konrad Grzegorz 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  MROZEK Andrzej 

  c) z listy nr 20 KWW KRASNOSTAWIANIE 

  –  WILKOŁAZKI Marcin Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 64. 

Wybory do Rady Gminy Fajsławice 

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 4 028. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 075 osób, to jest 

51,51% 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 647; 

  4) głosów ważnych oddano 625; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  IDZIK Radosław 

  b) z listy nr 21 KWW NIEZALEŻNI 

  –  DRĄŻEK Ryszard 

  c) z listy nr 22 KWW ZRÓBMY TO RAZEM 

  –  BOCHNIARZ Anna Teresa 

  d) z listy nr 23 KWW NASZA STRAŻ 

  –  MADEJA Krzysztof 

  –  BARAN Marcin Ignacy 

  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 336; 

  4) głosów ważnych oddano 323; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW "RAZEM" 

  –  SUSZEK Grażyna Jolanta 

  b) z listy nr 22 KWW ZRÓBMY TO RAZEM 

  –  DĄBSKI Waldemar Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 293; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KASPRZAK Stanisław Zbigniew 

  b) z listy nr 22 KWW ZRÓBMY TO RAZEM 

  –  KASPRZAK Tadeusz Marian 

  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 313; 

  4) głosów ważnych oddano 305; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW ZRÓBMY TO RAZEM 

  –  MICIUŁA Janusz Mariusz 

  b) z listy nr 23 KWW NASZA STRAŻ 

  –  MICHALAK Sławomir 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 209; 

  4) głosów ważnych oddano 205; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  ROZWAŁKA Monika 

  b) z listy nr 19 KWW "RAZEM" 

  –  BRZOZOWSKA Krystyna Teresa 

  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 266; 

  4) głosów ważnych oddano 251; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW ZRÓBMY TO RAZEM 

  –  PLUTA Ewa 

  b) z listy nr 23 KWW NASZA STRAŻ 

  –  WÓJCIK Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 65. 

Wybory do Rady Gminy Gorzków 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 297. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 076 osób, to jest 

62,97% 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 224; 

  4) głosów ważnych oddano 222; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW JADWIGI WOŁYNIAK 

  –  GIELETA Artur 

  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 169; 

  4) głosów ważnych oddano 167; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOWALIK Stanisław Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 195; 

  4) głosów ważnych oddano 189; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW FORUM INICJATYW LOKALNYCH "RAZEM" 

  –  DYMEK 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 79; 

  4) głosów ważnych oddano 78; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW JADWIGI WOŁYNIAK 

  –  SIDOR Zbigniew 

  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 177; 

  4) głosów ważnych oddano 173; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  STASIECZEK Dariusz Tomasz 

  b) z listy nr 21 KWW FORUM INICJATYW LOKALNYCH "RAZEM" 
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  –  CZERNIAKOWSKI Paweł Jakub 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 129; 

  4) głosów ważnych oddano 126; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  STĘPIEŃ 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 197; 

  4) głosów ważnych oddano 192; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  PSUJEK Grażyna Ewa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 108; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW FORUM INICJATYW LOKALNYCH "RAZEM" 

  –  TRACZYŃSKA Ewa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 169; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW FORUM INICJATYW LOKALNYCH "RAZEM" 

  –  KOŁODZIEJCZYK Leszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 147; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KRZYŻANOWSKI Waldemar 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 224; 

  4) głosów ważnych oddano 220; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DZWONEK Jan Franciszek 

  –  BRYCH Leszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 104; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  OLESZCZYŃSKI Artur 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 142; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW K.NIEŚCIORA 

  –  SWATOWSKI Sebastian Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 66. 

Wybory do Rady Gminy Izbica 

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 7 245. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 294 osób, to jest 

59,27% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 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 992; 

  4) głosów ważnych oddano 951; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  NIEDŹWIECKA Wioletta 

  b) z listy nr 20 KWW KAROLA JERZEGO BABIARZA 

  –  SMYK Teresa 

  c) z listy nr 22 KWW ROZWOJU GMINY IZBICA ŁUKASZ BARTNIK 

  –  BARTNIK Łukasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 246; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW KAROLA JERZEGO BABIARZA 

  –  DUSZNIK Janusz 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 311; 

  4) głosów ważnych oddano 304; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW KAROLA JERZEGO BABIARZA 

  –  TOMCZAK Mieczysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 318; 

  4) głosów ważnych oddano 315; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW JERZEGO LEWCZUKA 

  –  KOZORYS Agata 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 227; 

  4) głosów ważnych oddano 222; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW KAROLA JERZEGO BABIARZA 

  –  WALECZKO Piotr Leszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 450; 

  4) głosów ważnych oddano 434; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW KAROLA JERZEGO BABIARZA 

  –  ŚLIWA Tadeusz 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 554; 

  4) głosów ważnych oddano 551; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  HAŁAS Tadeusz 

  b) z listy nr 20 KWW KAROLA JERZEGO BABIARZA 

  –  GAJAK Anna Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 494; 

  4) głosów ważnych oddano 494; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW JERZEGO LEWCZUKA 

  –  MAZUREK Janusz 

  b) z listy nr 20 KWW KAROLA JERZEGO BABIARZA 

  –  WODYK Roman 

  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 454; 

  4) głosów ważnych oddano 438; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW KAROLA JERZEGO BABIARZA 
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  –  FRANASZCZUK Bogusław 

  –  SUSZEK Bogusław 

  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 245; 

  4) głosów ważnych oddano 238; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW KAROLA JERZEGO BABIARZA 

  –  ZYCH Leszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 67. 

Wybory do Rady Gminy Krasnystaw 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7 405. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 192 osób, to jest 

43,11% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 474; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  NOWICKI Wiesław 

  b) z listy nr 20 KWW JANUSZA KORCZYŃSKIEGO 

  –  BERBEĆ 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 617; 

  4) głosów ważnych oddano 601; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW FORUM INICJATYW LOKALNYCH "RAZEM" 

  –  BARTYKA Marian Witold 

  b) z listy nr 20 KWW JANUSZA KORCZYŃSKIEGO 
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  –  ATRAS Marian Janusz 

  –  DOMAŃSKA Anna Iwona 

  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 680; 

  4) głosów ważnych oddano 669; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW JANUSZA KORCZYŃSKIEGO 

  –  SZYMANIAK Jan 

  –  HARATYM Daniel 

  –  BOJARSKI Jan Mieczysław 

  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 442; 

  4) głosów ważnych oddano 434; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW FORUM INICJATYW LOKALNYCH "RAZEM" 

  –  ŚLUSARCZUK Leszek Janusz 

  b) z listy nr 20 KWW JANUSZA KORCZYŃSKIEGO 

  –  WIECHNIK Janina Czesława 

  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 974; 

  4) głosów ważnych oddano 955; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW FORUM INICJATYW LOKALNYCH "RAZEM" 

  –  KASPRZAK Jolanta 

  –  SZAWARSKA Janina 

  b) z listy nr 20 KWW JANUSZA KORCZYŃSKIEGO 

  –  SZENIAK Leszek Franciszek 

  –  MONACHIEWICZ Krzysztof 

  –  PIEKARUŚ Henryk Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 68. 

Wybory do Rady Gminy Kraśniczyn 

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 3 554. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 132 osób, to jest 

59,99% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 166; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW FORUM INICJATYW LOKALNYCH "RAZEM" 

  –  BYĆ Jolanta Jadwiga 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 248; 

  4) głosów ważnych oddano 241; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZPAK Maria Krystyna 

  b) z listy nr 19 KWW JAWNOŚĆ I WSPÓŁPRACA 

  –  SZYDŁOWSKI Janusz 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 146; 

  4) głosów ważnych oddano 145; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CHADAM Krzysztof 

  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 128; 

  4) głosów ważnych oddano 124; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW FORUM INICJATYW LOKALNYCH "RAZEM" 

  –  KOŁODZIEJ Roman 

  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 249; 

  4) głosów ważnych oddano 238; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WYROSTEK Barbara 

  b) z listy nr 21 KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA 

  –  MANTYKA 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 129; 

  4) głosów ważnych oddano 127; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  TOKARZ Katarzyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 308; 

  4) głosów ważnych oddano 300; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZAŁAJ Jerzy Paweł 

  b) z listy nr 19 KWW JAWNOŚĆ I WSPÓŁPRACA 

  –  PORZUC Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 323; 

  4) głosów ważnych oddano 312; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

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

  b) z listy nr 20 KWW FORUM INICJATYW LOKALNYCH "RAZEM" 

  –  KALUŹNIAK Romuald 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 108; 

  4) głosów ważnych oddano 106; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW FORUM INICJATYW LOKALNYCH "RAZEM" 

  –  POŹNIAK Henryk 

  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 322; 

  4) głosów ważnych oddano 313; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  RACZKOWSKI Piotr Marek 

  –  SAWCZUK Mariusz Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 69. 

Wybory do Rady Gminy Łopiennik Górny 

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 3 493. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 033 osób, to jest 

58,20% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 213; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW EUGENIUSZA SIEŃCZYKA 

  –  STOCZKOWSKI Artur 

  b) z listy nr 22 KWW "NASZA GMINA ŁOPIENNIK" 
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  –  STOCZKOWSKI 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 309; 

  4) głosów ważnych oddano 309; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW NIEZALEŻNI W ŁOPIENNIKU GÓRNYM 

  –  BORUCZENKO Witold 

  b) z listy nr 22 KWW "NASZA GMINA ŁOPIENNIK" 

  –  SZADURA Andrzej 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 193; 

  4) głosów ważnych oddano 188; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW NIEZALEŻNI W ŁOPIENNIKU GÓRNYM 

  –  HUBA Marek Jakub 

  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 196; 

  4) głosów ważnych oddano 188; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW NIEZALEŻNI W ŁOPIENNIKU GÓRNYM 

  –  BIELESZA Janusz Dariusz 

  b) z listy nr 22 KWW "NASZA GMINA ŁOPIENNIK" 

  –  FURMANIAK Teresa 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 153; 

  4) głosów ważnych oddano 148; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "NASZA GMINA ŁOPIENNIK" 

  –  PACAN Franciszek Mieczysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 



– 171 – 

  

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 125; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW NIEZALEŻNI W ŁOPIENNIKU GÓRNYM 

  –  BUBICZ 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 185; 

  4) głosów ważnych oddano 170; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW "NASZA GMINA ŁOPIENNIK" 

  –  BUK 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 138; 

  4) głosów ważnych oddano 132; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "NASZA GMINA ŁOPIENNIK" 

  –  SZEWCZAK Leszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 170; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW "NASZA GMINA ŁOPIENNIK" 

  –  RZEMIŃSKA 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 129; 

  4) głosów ważnych oddano 127; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW NIEZALEŻNI W ŁOPIENNIKU GÓRNYM 

  –  SKRAJNOWSKA Elżbieta 

  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 94; 

  4) głosów ważnych oddano 90; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW "NASZA GMINA ŁOPIENNIK" 

  –  OGRODNIK Agnieszka 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 118; 

  4) głosów ważnych oddano 116; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "NASZA GMINA ŁOPIENNIK" 

  –  MIRCZUK Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 70. 

Wybory do Rady Gminy Rudnik 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 866. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 630 osób, to jest 

56,87% 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 100; 

  4) głosów ważnych oddano 99; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  ŻARNOWSKI Ryszard Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 90; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KACZOR Tadeusz Mieczysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 103; 

  4) głosów ważnych oddano 103; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  KRÓLIKOWSKA Barbara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 114; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  KURYLAK Wiesław 

  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 352; 

  4) głosów ważnych oddano 333; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  KUCHARSKI Adam Mateusz 

  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PSZENNIAK Ryszard 

  c) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  CZYŻ Bożena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 205; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  MAJKUT Piotr Grzegorz 

  b) z listy nr 20 KWW DARIUSZA DUDZIŃSKIEGO 
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  –  DŁUŻNIEWSKA Danuta 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 172; 

  4) głosów ważnych oddano 172; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW DARIUSZA DUDZIŃSKIEGO 

  –  KISZCZAK Wioletta Feliksa 

  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 263; 

  4) głosów ważnych oddano 259; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  MACH Stanisława Janina 

  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PŁATEK Leszek 

  c) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  SOLAN Andrzej 

  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 221; 

  4) głosów ważnych oddano 215; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BUZA Krzysztof 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  BUSZOWSKI Jerzy Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 71. 

Wybory do Rady Gminy Siennica Różana 

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 2 834. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 191 osób, to jest 

42,03% uprawnionych do głosowania. 
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4. Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 4, nr 5, nr 6, w 

których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów 

w okręgach. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 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 230; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BANACH Piotr Paweł 

  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  MORYLOWSKI Grzegorz Rafał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 72; 

  4) głosów ważnych oddano 69; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MALESZA Władysław 

  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 471; 

  4) głosów ważnych oddano 456; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  FORNAL Anna 

  –  JAREMEK Alicja Jadwiga 

  –  NOWOSAD Waldemar Jacenty 

  –  SĘCZKOWSKI Dariusz Jan 

  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  RADELCZUK Jacek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  KARGUL Bogdan Mirosław 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KIELECH Marian 

  4) 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 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DUBAJ Marzena Beata 

  4) 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 417; 

  4) głosów ważnych oddano 384; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  STASIUK Ryszard 

  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MIELNICZUK Marian Tadeusz 

  –  POPIK Wiesława 

  –  ROZWAŁKO Aldona Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 72. 

Wybory do Rady Gminy Żółkiewka 

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 5 005. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 730 osób, to jest 

54,55% 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 321; 

  4) głosów ważnych oddano 311; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW NORMALNA GMINA 

  –  ZBROŃSKA Agnieszka Marzena 

  –  MAZUREK Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 318; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW NORMALNA GMINA 

  –  BOBEL Edward 

  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 400; 

  4) głosów ważnych oddano 385; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  REWERSKI Zbigniew 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  BRZYŃSKA-DUBAJ Dorota 

  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 415; 

  4) głosów ważnych oddano 403; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW NORMALNA GMINA 

  –  JAREMEK Henryk 

  –  ZNÓJ Teresa Janina 

  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 454; 

  4) głosów ważnych oddano 439; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW NORMALNA GMINA 
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  –  ROMANEK Zbigniew Marian 

  –  ZWIERZ Mariusz Leszek 

  b) z listy nr 20 KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA 

  –  KWIECIŃSKI Adam 

  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 312; 

  4) głosów ważnych oddano 299; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KSIĄŻEK Leszek Andrzej 

  b) z listy nr 19 KWW NORMALNA GMINA 

  –  BOBEL 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 186; 

  4) głosów ważnych oddano 185; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ZAJĄC Tadeusz 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 310; 

  4) głosów ważnych oddano 298; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW NORMALNA GMINA 

  –  REWERSKI Waldemar Jacek 

  –  GĄBKA Jolanta Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 73. 

Wybory do Rady Miejskiej w Annopolu 

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 7 429. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 501 osób, to jest 

60,59% uprawnionych do głosowania. 
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Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 367; 

  4) głosów ważnych oddano 1 323; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  LIBOR Paweł 

  b) z listy nr 22 KWW WIESŁAWA LIWIŃSKIEGO 

  –  MAŁEK Stanisław 

  c) z listy nr 24 KWW LUCYNY JASKOWSKIEJ 

  –  JASKOWSKA Lucyna Renata 

  d) z listy nr 27 KWW RYSZARDA GAZDY 

  –  GAZDA 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 276; 

  4) głosów ważnych oddano 271; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW WIESŁAWA LIWIŃSKIEGO 

  –  RYBAK Dawid 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 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) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW WIESŁAWA LIWIŃSKIEGO 

  –  MOCHOL Bogdan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg 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 233; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 25 KWW MARKA KOLERSKIEGO 

  –  KOLERSKI Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 



– 180 – 

  

5. Okręg wyborczy nr 5 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 267; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 28 KW "PIAST" 

  –  BOWNIK 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 348; 

  4) głosów ważnych oddano 344; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DĄBROWSKI Wiesław 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 337; 

  4) głosów ważnych oddano 327; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW ZBIGNIEWA PLEWY 

  –  PAŁYGA Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 318; 

  4) głosów ważnych oddano 309; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOWAL Czesław Marek 

  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 508; 

  4) głosów ważnych oddano 495; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW WIESŁAWA LIWIŃSKIEGO 
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  –  ĆWIK Danuta 

  –  DUDA Eugeniusz Franciszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 291; 

  4) głosów ważnych oddano 288; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW ZBIGNIEWA PLEWY 

  –  ROMAŃSKI 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 259; 

  4) głosów ważnych oddano 251; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW STEFANA SKÓRSKIEGO 

  –  ŚWIEBODA Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 74. 

Wybory do Rady Gminy Dzierzkowice 

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 3 772. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 889 osób, to jest 

50,08% uprawnionych do głosowania. 

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

których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów 

w okręgach. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 230; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MAKSIM Witold Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ZAPALSKI Sylwester 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KWIATEK Dorota Renata 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 135; 

  4) głosów ważnych oddano 133; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DZIKOWSKI Tadeusz Zygmunt 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 238; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GNIAZDEK Józef 

  –  STYLIŃSKI Wiesław 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 267; 

  4) głosów ważnych oddano 264; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  LATOS Dariusz 

  –  ZAPALSKI Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 



– 183 – 

  

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 161; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WINIARCZYK Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 167; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  ZBYTNIEWSKI 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 174; 

  4) głosów ważnych oddano 172; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DUDA Marek 

  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 249; 

  4) głosów ważnych oddano 244; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZYMCZYK Janusz 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KRAKOWIAK Waldemar 

  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 262; 

  4) głosów ważnych oddano 252; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  BIS Tomasz 

  b) z listy nr 19 KWW D-CE 2010 

  –  GRUDZIŃSKI Artur Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 75. 

Wybory do Rady Gminy Gościeradów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 847. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 245 osób, to jest 

55,50% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 155; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  FILIPCZAK Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 224; 

  4) głosów ważnych oddano 219; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  TOMCZYK 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 171; 

  4) głosów ważnych oddano 164; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW GOŚCIERADÓW-PRAWORZĄDNA GMINA 

  –  CHAJNOWSKA Danuta Alicja 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 401; 

  4) głosów ważnych oddano 369; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  LATAWIEC Grzegorz Piotr 

  b) z listy nr 21 KWW GOŚCIERADÓW-PRAWORZĄDNA GMINA 

  –  TYZO 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 218; 

  4) głosów ważnych oddano 212; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW ZGODNA GMINA 

  –  KOWAL Halina Marianna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 226; 

  4) głosów ważnych oddano 221; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW GOŚCIERADÓW-PRAWORZĄDNA GMINA 

  –  BRANIA Ewa Agnieszka 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 283; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW GOŚCIERADÓW-PRAWORZĄDNA GMINA 

  –  NIEDZIAŁEK Robert 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 188; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW ZGODNA GMINA 
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  –  PRZYWARA Janusz 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 176; 

  4) głosów ważnych oddano 176; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW GOŚCIERADÓW-PRAWORZĄDNA GMINA 

  –  WILCZAK Sylwester 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 249; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW GOŚCIERADÓW-PRAWORZĄDNA GMINA 

  –  MOSTRĄG Mirosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 257; 

  4) głosów ważnych oddano 251; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GOŁDA Maria Katarzyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 223; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW GOŚCIERADÓW-PRAWORZĄDNA GMINA 

  –  DROP Witold 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 256; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 21 KWW GOŚCIERADÓW-PRAWORZĄDNA GMINA 

  –  UFNIARZ Adam 

  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 182; 

  4) głosów ważnych oddano 177; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW GOŚCIERADÓW-PRAWORZĄDNA GMINA 

  –  PŁECHA Ewa Jadwiga 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 76. 

Wybory do Rady Gminy Kraśnik 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 444. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 611 osób, to jest 

47,96% uprawnionych do głosowania. 

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

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 194; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY 

  –  TCHÓRZ Zenobia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 177; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  MAJ - BIS Magdalena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 



– 188 – 

  

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168; 

  4) głosów ważnych oddano 167; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZA WIEŚ 

  –  DUL Anna Barbara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 190; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY 

  –  KOZŁOWSKI Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY 

  –  HANAJ Andrzej Władysław 

  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 230; 

  4) głosów ważnych oddano 226; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY 

  –  KOZUB Marcin 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 145; 

  4) głosów ważnych oddano 144; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WCISŁO Dariusz Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 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 382; 

  4) głosów ważnych oddano 377; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOWALIK Marek Józef 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  RÓŻYCKI Robert Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 660; 

  4) głosów ważnych oddano 644; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ZIOŁO Jan Mikołaj 

  b) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY 

  –  PIĘTAL Wojciech Krzysztof 

  –  SKRZYŃSKA Wioletta Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 449; 

  4) głosów ważnych oddano 438; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MRÓZ Stanisław 

  b) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY 

  –  BAŃKA Leszek Józef 

  c) z listy nr 21 KW "PIAST" 

  –  KOWALIK Wiesław Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 77. 

Wybory do Rady Gminy Szastarka 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 916. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 666 osób, to jest 

54,23% 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 344; 

  4) głosów ważnych oddano 338; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW TOMASZA MULARCZYKA 

  –  MRÓZ Jarosław Bartłomiej 

  –  JAKUBASZEK Mariusz Robert 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 265; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW TOMASZA MULARCZYKA 

  –  TYLUS Mariusz 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 203; 

  4) głosów ważnych oddano 202; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  WINIARCZYK Zygmunt 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 121; 

  4) głosów ważnych oddano 121; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW TOMASZA MULARCZYKA 

  –  KOLASA Sylwester Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 147; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ZIELIŃSKI 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 151; 

  4) głosów ważnych oddano 149; 

  5) radnym został wybrany: 

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

  –  BUDKOWSKI 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 105; 

  4) głosów ważnych oddano 103; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW TOMASZA MULARCZYKA 

  –  CHUDA Ewa 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 110; 

  4) głosów ważnych oddano 106; 

  5) radnym został wybrany: 

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

  –  TUREK Stefan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 256; 

  4) głosów ważnych oddano 245; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW TOMASZA MULARCZYKA 

  –  JASKOWSKI Artur Piotr 

  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; 



– 192 – 

  

  4) głosów ważnych oddano 194; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW "LEŚNIK" 

  –  KOSIKOWSKI Michał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153; 

  4) głosów ważnych oddano 152; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW TOMASZA MULARCZYKA 

  –  RUDNICKI Wojciech 

  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 237; 

  4) głosów ważnych oddano 235; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW TOMASZA MULARCZYKA 

  –  SIEK Honorata 

  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 193; 

  4) głosów ważnych oddano 188; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW TOMASZA MULARCZYKA 

  –  MAZUREK Elżbieta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 176; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW TOMASZA MULARCZYKA 

  –  PASZTALENIEC Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 78. 

Wybory do Rady Gminy Trzydnik Duży 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 226. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 697 osób, to jest 

51,61% uprawnionych do głosowania. 

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

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 184; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  HAWRYŁO Piotr 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 183; 

  4) głosów ważnych oddano 182; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOSIKOWSKI Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 189; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  JACH Adam 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 184; 

  4) głosów ważnych oddano 182; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA TRZYDNIK DUŻY 

  –  KOWALIK Zbigniew Sylwester 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  SZMIT Dariusz 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 195; 

  4) głosów ważnych oddano 187; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  NIEZGODA Ryszard 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 506; 

  4) głosów ważnych oddano 499; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOWALSKI Stanisław 

  –  WILKOŁEK Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 292; 

  4) głosów ważnych oddano 291; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA TRZYDNIK DUŻY 

  –  NAWROCKI Wojciech 

  –  RADWAN Grzegorz Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 



– 195 – 

  

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 118; 

  4) głosów ważnych oddano 116; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WIELGUS Władysław Piotr 

  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 411; 

  4) głosów ważnych oddano 406; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA TRZYDNIK DUŻY 

  –  OSZUST Andrzej Marek 

  –  ZDYB Ryszard Bronisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 123; 

  4) głosów ważnych oddano 122; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PĘZIOŁ 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 309; 

  4) głosów ważnych oddano 303; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  FRYZA Waldemar 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 79. 

Wybory do Rady Gminy Urzędów 

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 7 035. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 498 osób, to jest 

49,72% 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 214; 

  4) głosów ważnych oddano 207; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW SAMORZĄDOWA GMINA URZĘDÓW 2010 

  –  SŁOWIK Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 184; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW SAMORZĄDOWA GMINA URZĘDÓW 2010 

  –  KARGULEWICZ 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 352; 

  4) głosów ważnych oddano 343; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW SAMORZĄDOWA GMINA URZĘDÓW 2010 

  –  PRZYWARA Marek 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 206; 

  4) głosów ważnych oddano 204; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW DAJMY WRESZCIE SZANSĘ SWOJEMU 

  –  CZERNEL Jerzy Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 165; 

  4) głosów ważnych oddano 163; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 21 KWW SAMORZĄDOWA GMINA URZĘDÓW 2010 

  –  GRZEBULSKI Wiesław Mirosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 403; 

  4) głosów ważnych oddano 383; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW SAMORZĄDOWA GMINA URZĘDÓW 2010 

  –  WĘCŁAWSKI Mirosław Jerzy 

  –  DZIURDA Elżbieta Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 205; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW SAMORZĄDOWA GMINA URZĘDÓW 2010 

  –  CIELMA Stefan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 235; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW SAMORZĄDOWA GMINA URZĘDÓW 2010 

  –  MARKIEWICZ Zbigniew 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 239; 

  4) głosów ważnych oddano 233; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KW "PIAST" 

  –  WOŁOSZYN Dariusz Michał 

  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 227; 
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  4) głosów ważnych oddano 226; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW SAMORZĄDOWA GMINA URZĘDÓW 2010 

  –  MAZURKIEWICZ Janusz Lucjan 

  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 485; 

  4) głosów ważnych oddano 482; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  ROLLA Andrzej Marcin 

  b) z listy nr 21 KWW SAMORZĄDOWA GMINA URZĘDÓW 2010 

  –  WITEK Krzysztof Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 323; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW SAMORZĄDOWA GMINA URZĘDÓW 2010 

  –  ŁACIŃSKI Julian 

  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 250; 

  4) głosów ważnych oddano 245; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW NOWY SAMORZĄD 

  –  JAGIEŁŁO Kazimierz Wiesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 80. 

Wybory do Rady Gminy Wilkołaz 

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 4 412. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 503 osób, to jest 

56,73% 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 175; 

  4) głosów ważnych oddano 164; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CIOŁEK Roman 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 377; 

  4) głosów ważnych oddano 369; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZOSTAK Dorota 

  b) z listy nr 19 KWW "PRACA I PRAWORZĄDNOŚĆ" 

  –  LATOS Wiesław Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 237; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW "PRACA I PRAWORZĄDNOŚĆ" 

  –  WNUCZEK 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 166; 

  4) głosów ważnych oddano 165; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "WILKOŁAZ 2010" 

  –  SOKAL Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 320; 
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  4) głosów ważnych oddano 316; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOPER Stanisław 

  b) z listy nr 20 KWW "WILKOŁAZ 2010" 

  –  WNUCZEK Krzysztof 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 152; 

  4) głosów ważnych oddano 149; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZCZĘBARA Bożena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 434; 

  4) głosów ważnych oddano 430; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CIOŁEK Adam 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  MATACZ Mirosław 

  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 294; 

  4) głosów ważnych oddano 291; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  STEFANEK Kazimierz 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  GŁĄB Paweł 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 226; 

  4) głosów ważnych oddano 223; 

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

  –  DRĄG-WNUK Jolanta Teresa 

  b) z listy nr 20 KWW "WILKOŁAZ 2010" 

  –  SZUMNY Henryk 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 115; 

  4) głosów ważnych oddano 112; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "WILKOŁAZ 2010" 

  –  PAWLAK Leszek Roman 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 81. 

Wybory do Rady Gminy Zakrzówek 

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 5 632. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 913 osób, to jest 

51,72% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 317; 

  4) głosów ważnych oddano 314; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MARZEC Zbigniew Marek 

  –  FLIS Sławomir Michał 

  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 379; 

  4) głosów ważnych oddano 375; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  STAROCH Stanisław Krzysztof 

  –  POWĘZKA Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 158; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW NIEZALEŻNI 

  –  JANIK 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 219; 

  4) głosów ważnych oddano 213; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW - PRZYJAZNA GMINA 

  –  GDAŃSKI Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 437; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW NIEZALEŻNI 

  –  ŁUKASIK Witold 

  –  NIEŚCIÓR Jan Aleksander 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 324; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DROZD Marek Piotr 

  b) z listy nr 21 KWW NIEZALEŻNI 

  –  ŁAPIŃSKI Waldemar Ewarizd 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 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 819; 

  4) głosów ważnych oddano 796; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KAWĘCKA-RACHOŃ Halina 

  b) z listy nr 19 KWW - PRZYJAZNA GMINA 

  –  LEMIECHA Jan 

  c) z listy nr 21 KWW NIEZALEŻNI 

  –  SOCHAL Wojciech 

  –  ŻURAW 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 245; 

  4) głosów ważnych oddano 235; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW - PRZYJAZNA GMINA 

  –  WAJS Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 82. 

Wybory do Rady Gminy Abramów 

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 3 460. 

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

61,82% 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 354; 

  4) głosów ważnych oddano 345; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  RODAK Ryszard 

  b) z listy nr 19 KWW ARTURA CHOMIUKA 

  –  GRZESIAK Witold 

  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 210; 

  4) głosów ważnych oddano 207; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW ARTURA CHOMIUKA 

  –  SIENKIEWICZ Wiesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 155; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW ARTURA CHOMIUKA 

  –  ŁYSIAK Beata Grażyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 224; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW ARTURA CHOMIUKA 

  –  KOZAK Marian Tadeusz 

  –  SUCHODÓŁ 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 139; 

  4) głosów ważnych oddano 131; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW ARTURA CHOMIUKA 

  –  FURTAK Leszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 116; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW ARTURA CHOMIUKA 
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  –  ROJEK 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 160; 

  4) głosów ważnych oddano 157; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW ARTURA CHOMIUKA 

  –  KOMSTA Danuta 

  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 271; 

  4) głosów ważnych oddano 267; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KULA Janina 

  b) z listy nr 19 KWW ARTURA CHOMIUKA 

  –  JANEK Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 285; 

  4) głosów ważnych oddano 284; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW MARKA KOWALSKIEGO 

  –  BUCZYŃSKI Marian Jan 

  –  KAMELA Jarosław Krzysztof 

  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 212; 

  4) głosów ważnych oddano 206; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW ARTURA CHOMIUKA 

  –  RUSINEK Mariusz Jacek 

  –  OSEK Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 83. 

Wybory do Rady Gminy Firlej 

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 4 793. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 800 osób, to jest 

58,42% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 323; 

  4) głosów ważnych oddano 318; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW SZACUNEK I PRAWO 

  –  KOZIOŁ Józef Władysław 

  b) z listy nr 22 KWW "GMINA FIRLEJ-NASZ WSPÓLNY DOM" 

  –  OSIK Urszula 

  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 225; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CYBUL Tadeusz Mieczysław 

  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 642; 

  4) głosów ważnych oddano 623; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW SZACUNEK I PRAWO 

  –  TOBOŁA Adam Kazimierz 

  b) z listy nr 22 KWW "GMINA FIRLEJ-NASZ WSPÓLNY DOM" 

  –  PIWOWAR Marek Stanisław 

  –  TARNOWSKI Dawid Kamil 

  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 149; 

  4) głosów ważnych oddano 147; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZA MAŁA OJCZYZNA GMINA FIRLEJ 

  –  BOCIAN 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 203; 

  4) głosów ważnych oddano 193; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "GMINA FIRLEJ-NASZ WSPÓLNY DOM" 

  –  STERNIK 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 228; 

  4) głosów ważnych oddano 223; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MELCHIOR 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 223; 

  4) głosów ważnych oddano 217; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "GMINA FIRLEJ-NASZ WSPÓLNY DOM" 

  –  STASIAK Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 316; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  BĄK Wiesław 

  –  POPKIEWICZ Stanisław Czesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 175; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW MIP 

  –  ZDUNEK Waldemar 

  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 291; 

  4) głosów ważnych oddano 279; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SOWA Agnieszka Elżbieta 

  b) z listy nr 20 KWW MIP 

  –  AFTYKA Ewa Agata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 84. 

Wybory do Rady Gminy Jeziorzany 

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 2 473. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 358 osób, to jest 

54,91% 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 358; 

  4) głosów ważnych oddano 352; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  BIADUŃ Marian 

  –  CIOTA Edward 

  –  TARCZYŃSKI Janusz Kazimierz 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  SZABELSKI 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 106; 

  4) głosów ważnych oddano 105; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DŁUGOSZ Wojciech 

  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 411; 

  4) głosów ważnych oddano 398; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GROBEL Mariusz 

  –  MALINOWSKI Artur Piotr 

  –  TARNOWSKI Tadeusz 

  b) z listy nr 19 KWW "RAZEM'' 

  –  ADAMCZYK Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 245; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KRUCZEK Iwona Teresa 

  –  SZCZOTKA Paweł 

  –  WESOŁOWSKI 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 105; 

  4) głosów ważnych oddano 98; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DOWGIEL Jacek 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 57; 

  4) głosów ważnych oddano 56; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW "RAZEM'' 

  –  MADEJ Małgorzata 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 68; 

  4) głosów ważnych oddano 66; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ZIOBRONIEWICZ Zbigniew Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 85. 

Wybory do Rady Gminy Kamionka 

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 4 169. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 970 osób, to jest 

47,25% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 6, nr 7, w 

których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów 

w okręgach. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 320; 

  4) głosów ważnych oddano 306; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  WOŹNIAK Bartłomiej 

  b) z listy nr 20 KWW "GMINA NASZYM DOMEM" 

  –  BANUCHA Krzysztof Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 121; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ŚWIERSZCZ Sławomir Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 224; 

  4) głosów ważnych oddano 220; 

  5) radną została wybrana: 

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

  –  SUGIER Monika 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 133; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW GMIN POWIATU LUBARTOWSKIEGO 

  –  OLEJNIK Marcin 

  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 376; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DANIEWSKA-ZAJĄC Teresa 

  –  JANCZARA Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

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

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  HAŁASA Jan 

  –  DUDZIK Andrzej Józef 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BARSZCZ Jolanta Alicja 

  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 102; 

  4) głosów ważnych oddano 98; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GRYMUZA Wiesław 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 379; 

  4) głosów ważnych oddano 362; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW GMIN POWIATU LUBARTOWSKIEGO 

  –  MITRUS Henryk 

  b) z listy nr 22 KWW KOZŁÓWKA 

  –  NIEĆKO Adam Bolesław 

  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 285; 

  4) głosów ważnych oddano 275; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DANIEWSKI Zbigniew 

  b) z listy nr 19 KWW GMIN POWIATU LUBARTOWSKIEGO 

  –  MITRUS Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 86. 

Wybory do Rady Miejskiej w Kocku 

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 5 191. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 266 osób, to jest 

62,92% 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 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 852; 

  4) głosów ważnych oddano 831; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  RÓŻYCKI Dariusz Mariusz 

  b) z listy nr 19 KWW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

  –  MITURA Jerzy Tomasz 

  –  FAJT Maria Alina 

  c) z listy nr 21 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA "FLORIAN" 

  –  PEŁKA 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 973; 

  4) głosów ważnych oddano 949; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW ROZWÓJ MIASTA I GMINY KOCK 

  –  FUTERA Marek Ryszard 

  –  MITURA Janusz Marian 

  b) z listy nr 25 KWW JAROSŁAWA KOWALCZYKA 

  –  KOWALCZYK Jarosław Roman 

  c) z listy nr 29 KWW NASZE MIASTO KOCK 

  –  OLIWNIAK Radosław Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 



– 214 – 

  

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 284; 

  4) głosów ważnych oddano 267; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW ROZWÓJ MIASTA I GMINY KOCK 

  –  STROJEK Józef 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 306; 

  4) głosów ważnych oddano 302; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  NIEDZIELA 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 173; 

  4) głosów ważnych oddano 172; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW ROZWÓJ MIASTA I GMINY KOCK 

  –  CZECHOWSKI Stanisław Leszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 255; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW ROZWÓJ MIASTA I GMINY KOCK 

  –  MITURA Ryszard 

  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 23 KWW ROZWÓJ MIASTA I GMINY KOCK 

  –  OSIK Jerzy Zbigniew 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 417; 

  4) głosów ważnych oddano 410; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW ROZWÓJ MIASTA I GMINY KOCK 

  –  KOWALCZYK Adam Jan 

  –  MIERZWIŃSKI Jan Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 87. 

Wybory do Rady Gminy Lubartów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8 303. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 166 osób, to jest 

50,17% 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 356; 

  4) głosów ważnych oddano 349; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW GMIN POWIATU LUBARTOWSKIEGO 

  –  CHLEBIEJ 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 357; 

  4) głosów ważnych oddano 354; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW GMIN POWIATU LUBARTOWSKIEGO 

  –  RODAK 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 377; 

  4) głosów ważnych oddano 361; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 



– 216 – 

  

  –  FOLTYN Sławomir Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 283; 

  4) głosów ważnych oddano 274; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PYTYŚ Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 355; 

  4) głosów ważnych oddano 347; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW PRAWORZĄDNA GMINA 

  –  MAŁYSKA 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 224; 

  4) głosów ważnych oddano 223; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PIĘTKA Robert 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 183; 

  4) głosów ważnych oddano 180; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WOŹNIAK Zbigniew 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 213; 

  4) głosów ważnych oddano 213; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 26 KWW "WSPÓLNOTA WSI" 

  –  SZCZYGIEŁ Stanisław Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 177; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 25 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ POWIATU L. 

  –  BORZĘCKI Stanisław 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 371; 

  4) głosów ważnych oddano 358; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  TRĄBKA Dariusz Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 291; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW SĄSIEDZI 

  –  KUCHCIAK Mariusz 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 283; 

  4) głosów ważnych oddano 280; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW GMIN POWIATU LUBARTOWSKIEGO 

  –  SZCZEPANIAK Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 248; 

  4) głosów ważnych oddano 236; 
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  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW GMIN POWIATU LUBARTOWSKIEGO 

  –  WŁOCH Zuzanna 

  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 273; 

  4) głosów ważnych oddano 270; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DOMAŃSKI Mirosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 169; 

  4) głosów ważnych oddano 169; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW GMIN POWIATU LUBARTOWSKIEGO 

  –  LIPSKA Anna Agnieszka 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 88. 

Wybory do Rady Gminy Michów 

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 5 147. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 988 osób, to jest 

58,05% 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 911; 

  4) głosów ważnych oddano 881; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PISKORSKI Bogdan Józef 

  –  WRZOS Andrzej Jan 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
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  –  ŚCIBIORSKA Krystyna 

  c) z listy nr 19 KWW NA NIWIE 

  –  REMISZEWSKI Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 200; 

  4) głosów ważnych oddano 194; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW NA NIWIE 

  –  ŁOBODA Mirosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 210; 

  4) głosów ważnych oddano 206; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KOWALSKI Paweł Bogusław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 166; 

  4) głosów ważnych oddano 158; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  GRZESIAK 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 231; 

  4) głosów ważnych oddano 227; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  TOMANIAK 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 207; 
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  4) głosów ważnych oddano 201; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  IWAN 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 215; 

  4) głosów ważnych oddano 209; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  ŻELEŹNIK Renata Ewa 

  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 163; 

  4) głosów ważnych oddano 159; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  NOGALSKI Wiesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 153; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  GRUDA Zbigniew Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 182; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ADAMCZYK Andrzej 

  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 90; 

  4) głosów ważnych oddano 85; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  AFTYKA Sławomir 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 237; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  JÓŹWIAK Artur 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 89. 

Wybory do Rady Gminy Niedźwiada 

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 5 057. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 834 osób, to jest 

56,04% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 213; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "NASZ CEL ROZWÓJ GMINY" 

  –  WIĄCEK Tomasz Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 233; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "NASZ CEL ROZWÓJ GMINY" 
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  –  CZARNECKI Adam 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 156; 

  4) głosów ważnych oddano 149; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW "NASZ CEL ROZWÓJ GMINY" 

  –  LISTOSZ Maria 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 238; 

  4) głosów ważnych oddano 234; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KWAŚNIEWSKI 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 167; 

  4) głosów ważnych oddano 164; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZYSIAK Krzysztof 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 205; 

  4) głosów ważnych oddano 199; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "NASZ CEL ROZWÓJ GMINY" 

  –  MITURA Witold 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 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 111; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WRÓBEL Bogusław Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 354; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW GMIN POWIATU LUBARTOWSKIEGO 

  –  OKÓLSKI Stanisław 

  b) z listy nr 20 KWW "NASZ CEL ROZWÓJ GMINY" 

  –  IWANEK Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 429; 

  4) głosów ważnych oddano 420; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW GMIN POWIATU LUBARTOWSKIEGO 

  –  TCHÓRZ Andrzej 

  b) z listy nr 20 KWW "NASZ CEL ROZWÓJ GMINY" 

  –  TOMASIAK Tadeusz Wacław 

  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 297; 

  4) głosów ważnych oddano 292; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "NASZ CEL ROZWÓJ GMINY" 

  –  PĘKALA Jan Piotr 

  –  BUDZYŃSKI 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 160; 

  4) głosów ważnych oddano 160; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "NASZ CEL ROZWÓJ GMINY" 

  –  KALBARCZYK Andrzej 

  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 254; 

  4) głosów ważnych oddano 250; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "NASZ CEL ROZWÓJ GMINY" 

  –  SZCZĘCH Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 90. 

Wybory do Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 413. 

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

54,70% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 184; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  FITUCH Tadeusz 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 185; 

  4) głosów ważnych oddano 177; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DROZD Jerzy 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 201; 

  4) głosów ważnych oddano 201; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW GMIN POWIATU LUBARTOWSKIEGO 

  –  POWAŁKA Robert 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 173; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GÓRNY 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 185; 

  4) głosów ważnych oddano 180; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KAMIŃSKI Antoni 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 202; 

  4) głosów ważnych oddano 200; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW GMIN POWIATU LUBARTOWSKIEGO 

  –  SZCZEPAŃSKA Sylwia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg 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 123; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZKUAT Stanisław Szymon 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 124; 
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  4) głosów ważnych oddano 123; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW SPRAWIEDLIWOŚĆ I GOSPODARNOŚĆ 

  –  CHMIELEWSKI Leszek 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 124; 

  4) głosów ważnych oddano 123; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZA OJCZYZNA 

  –  WOŹNIAK Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 179; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZA OJCZYZNA 

  –  BARSZCZYK Edward 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 177; 

  4) głosów ważnych oddano 175; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  LIPNIACKI Mieczysław Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 261; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CZUBACKI Leszek 

  b) z listy nr 20 KWW NASZA OJCZYZNA 

  –  MIZIOŁEK Sławomir Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 152; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZA OJCZYZNA 

  –  WÓJTOWICZ Krzysztof 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 98; 

  4) głosów ważnych oddano 98; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZA OJCZYZNA 

  –  PUCHACZ Piotr Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 91. 

Wybory do Rady Gminy Ostrówek 

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 3 303. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 041 osób, to jest 

61,79% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 165; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BRANICKI Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 107; 

  4) głosów ważnych oddano 102; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KOPYŚĆ 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 72; 

  4) głosów ważnych oddano 70; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW "RAZEM DLA GMINY" 

  –  BEJDA Ewa 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 145; 

  4) głosów ważnych oddano 141; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "RAZEM DLA GMINY" 

  –  SKUBISZ Jarosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 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 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BANAŚ Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 234; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MAKUCH 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 148; 

  4) głosów ważnych oddano 144; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "RAZEM DLA GMINY" 

  –  DZIĘCIOŁ 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 142; 

  4) głosów ważnych oddano 138; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "RAZEM DLA GMINY" 

  –  JANKIEWICZ 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 120; 

  4) głosów ważnych oddano 118; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  OLEK Tadeusz Szymon 

  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 371; 

  4) głosów ważnych oddano 352; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SIDOR Kajetan Antoni 

  b) z listy nr 19 KWW AKTYWNY SAMORZĄD 

  –  MALESA Patrycja 

  –  PRACZYK Marta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 118; 

  4) głosów ważnych oddano 111; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW "RAZEM DLA GMINY" 

  –  RÓŻYK Elżbieta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 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 335; 

  4) głosów ważnych oddano 330; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW AKTYWNY SAMORZĄD 

  –  KOPEĆ Jacek 

  b) z listy nr 23 KWW NOWA WIEŚ 

  –  GAJO Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 92. 

Wybory do Rady Gminy Serniki 

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 3 861. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 417 osób, to jest 

62,60% 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 515; 

  4) głosów ważnych oddano 497; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BARTKOWICZ Iwona Teresa 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  BARSZCZYK Józef 

  c) z listy nr 21 KWW SERNIKI 

  –  MARZĘDA Stanisław Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 118; 

  4) głosów ważnych oddano 116; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  WÓJTOWICZ Waldemar 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 501; 

  4) głosów ważnych oddano 487; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  BARAN Monika Anna 

  b) z listy nr 20 KWW WSPÓLNE DOBRO GMINY 

  –  WASIL Gustaw Piotr 

  –  TCHÓRZ Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 393; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  MACUBA Wiesław Jan 

  b) z listy nr 20 KWW WSPÓLNE DOBRO GMINY 

  –  NOWOSACKI Sławomir 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 139; 

  4) głosów ważnych oddano 138; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW SERNIKI-GMINA PRZYSZŁOŚCI 

  –  SZALAST Agnieszka Beata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 96; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW SERNIKI 

  –  KOBYŁKA Andrzej 

  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 206; 

  4) głosów ważnych oddano 198; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  SZCZYGIEŁ Marcin 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 191; 

  4) głosów ważnych oddano 186; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  SZCZĘCH Renata Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153; 

  4) głosów ważnych oddano 152; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  TCHURZ Joanna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 98; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KŁODA Lucyna Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 93. 

Wybory do Rady Gminy Uścimów 

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 2 736. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 512 osób, to jest 

55,26% 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 120; 

  4) głosów ważnych oddano 119; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ALEKSANDROWICZ Bożena Danuta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 125; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KULIK Teodozja 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 176; 

  4) głosów ważnych oddano 173; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  STAROWNIK Maria Teresa 

  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  ONISZCZUK Zenon 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 281; 

  4) głosów ważnych oddano 274; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  HUSZALUK Anna 

  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  DZIADKO Marian Stanisław 

  c) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  LIGĘZA Jarosław 

  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 55; 

  4) głosów ważnych oddano 55; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  SKOWRONEK Teresa 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 197; 

  4) głosów ważnych oddano 192; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KUŹMICZ 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 127; 

  4) głosów ważnych oddano 120; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DUKLEWSKA Edyta 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 98; 

  4) głosów ważnych oddano 96; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KAPCIAK Mariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 106; 

  4) głosów ważnych oddano 105; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 



– 235 – 

  

  –  ŚCISŁOWSKI 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 63; 

  4) głosów ważnych oddano 63; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  NOWOSADOWICZ Jan Mieczysław 

  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 163; 

  4) głosów ważnych oddano 162; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ROBAK Marian Zenon 

  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  DUDA Alicja 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 94. 

Wybory do Rady Miejskiej w Bełżycach 

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 10 778. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 614 osób, to jest 

52,09% 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 1 296; 

  4) głosów ważnych oddano 1 239; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW RYSZARDA GÓRY - "WSPÓLNE DOBRO" 
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  –  WASILEWSKI Tadeusz Witold 

  –  DUDKOWSKI Mariusz 

  –  GÓRA Wiesław Jan 

  –  MADEJ Grażyna 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 1 185; 

  4) głosów ważnych oddano 1 135; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW RYSZARDA GÓRY - "WSPÓLNE DOBRO" 

  –  DĄBROWSKA Anna Jadwiga 

  –  GOLIK Danuta 

  –  ZIENKIEWICZ Kamil 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 519; 

  4) głosów ważnych oddano 506; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  KOTŁOWSKI Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 446; 

  4) głosów ważnych oddano 436; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW RYSZARDA GÓRY - "WSPÓLNE DOBRO" 

  –  BEDNARCZYK 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 451; 

  4) głosów ważnych oddano 439; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW RYSZARDA GÓRY - "WSPÓLNE DOBRO" 

  –  CHEMPEREK Andrzej 

  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 294; 

  4) głosów ważnych oddano 283; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW RYSZARDA GÓRY - "WSPÓLNE DOBRO" 

  –  ŁUCZKOWSKI Marek Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 387; 

  4) głosów ważnych oddano 367; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW RYSZARDA GÓRY - "WSPÓLNE DOBRO" 

  –  MAJ Jerzy Mirosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 357; 

  4) głosów ważnych oddano 351; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW RYSZARDA GÓRY - "WSPÓLNE DOBRO" 

  –  PACHUTA 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 286; 

  4) głosów ważnych oddano 280; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW RYSZARDA GÓRY - "WSPÓLNE DOBRO" 

  –  TARKA Krzysztof Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 384; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW SZYMONA TOPYŁO 

  –  BARTUZI Artur 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 95. 

Wybory do Rady Gminy Borzechów 

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 3 043. 

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

66,84% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 14, 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 328; 

  4) głosów ważnych oddano 321; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINA BORZECHÓW-NASZ WSPÓLNY DOM 

  –  ORGASIŃSKI Henryk Wojciech 

  b) z listy nr 24 KWW KĘPA BORZECHOWSKA 

  –  DROZDA Agnieszka 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 105; 

  4) głosów ważnych oddano 103; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINA BORZECHÓW-NASZ WSPÓLNY DOM 

  –  SZTĘBARA Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 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 237; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINA BORZECHÓW-NASZ WSPÓLNY DOM 

  –  KOWAL Halina Grażyna 

  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 97; 

  4) głosów ważnych oddano 95; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINA BORZECHÓW-NASZ WSPÓLNY DOM 

  –  MŁYNARCZYK Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 103; 

  4) głosów ważnych oddano 103; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW UCZCIWOŚĆ I SOLIDARNOŚĆ 

  –  BEDNARA Stanisław Filip 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg 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 216; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINA BORZECHÓW-NASZ WSPÓLNY DOM 

  –  CHMURA 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 167; 

  4) głosów ważnych oddano 166; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINA BORZECHÓW-NASZ WSPÓLNY DOM 

  –  DUBIL 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 91; 

  4) głosów ważnych oddano 88; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW ARKADIUSZA WAWRA 

  –  WAWER Arkadiusz Piotr 

  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 138; 

  4) głosów ważnych oddano 134; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINA BORZECHÓW-NASZ WSPÓLNY DOM 

  –  WOŻNIAK Henryk Szczepan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 121; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINA BORZECHÓW-NASZ WSPÓLNY DOM 

  –  WIELGUS Henryk Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 116; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW UCZCIWOŚĆ I SOLIDARNOŚĆ 

  –  DUBILIS Violetta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 144; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINA BORZECHÓW-NASZ WSPÓLNY DOM 

  –  SKURSKI Tomasz 

  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 154; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINA BORZECHÓW-NASZ WSPÓLNY DOM 
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  –  MACHAJ Zdzisław Julian 

  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 GMINA BORZECHÓW-NASZ WSPÓLNY DOM 

  –  POLESZAK Bogdan Stanisław 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 96. 

Wybory do Rady Miejskiej w Bychawie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9 751. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 022 osób, to jest 

51,50% 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 1 072; 

  4) głosów ważnych oddano 1 029; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DZWONOWSKA Alicja Maria 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  GĄBKA Seweryn Wojciech 

  c) z listy nr 20 KWW RAZEM DLA BYCHAWY GMINY I MIASTA 

  –  PIETRZAK Andrzej Marian 

  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 1 387; 

  4) głosów ważnych oddano 1 329; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  JAROSZ-DUDZIŃSKA Anna Iwona 

  –  WOJTAŚ Piotr 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
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  –  WRÓBLEWSKI Mateusz 

  c) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE 

  –  FLIS Zbigniew Franciszek 

  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 606; 

  4) głosów ważnych oddano 603; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MARKIEWICZ Andrzej 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  MAKSIM 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 690; 

  4) głosów ważnych oddano 668; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GAJUR Tadeusz 

  b) z listy nr 20 KWW RAZEM DLA BYCHAWY GMINY I MIASTA 

  –  GĄBKA Piotr 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 639; 

  4) głosów ważnych oddano 628; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZACOŃ Grzegorz 

  b) z listy nr 20 KWW RAZEM DLA BYCHAWY GMINY I MIASTA 

  –  JACKOWSKI Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 628; 

  4) głosów ważnych oddano 625; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW RAZEM DLA BYCHAWY GMINY I MIASTA 
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  –  TYLUS Bogdan 

  b) z listy nr 21 KWW GMINA BYCHAWA JEST NAJWAŻNIEJSZA 

  –  DĄBSKI Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 97. 

Wybory do Rady Gminy Garbów 

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 7 106. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 475 osób, to jest 

48,90% 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 928; 

  4) głosów ważnych oddano 907; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH 

  –  CHABROS Katarzyna 

  –  KOPUT Zenon 

  –  ADAMCZYK Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 374; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  RYBKOWSKI Artur 

  b) z listy nr 20 KWW WSPÓLNOTA GARBOWSKA 

  –  MICHOŃ Lidia Janina 

  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 674; 

  4) głosów ważnych oddano 657; 

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

  –  ZWOLAK Wiesława Maria 

  –  POLESZAK Jacek 

  b) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH 

  –  OSTAPIŃSKI Wiesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 205; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNOTA GARBOWSKA 

  –  SKAŁECKI Marcin 

  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 505; 

  4) głosów ważnych oddano 484; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DUDZIK Jan Kazimierz 

  b) z listy nr 20 KWW WSPÓLNOTA GARBOWSKA 

  –  NALEWAJEK Agnieszka 

  –  SUMOREK 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 220; 

  4) głosów ważnych oddano 213; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNOTA GARBOWSKA 

  –  BARSZCZ Tadeusz Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 220; 

  4) głosów ważnych oddano 217; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNOTA GARBOWSKA 
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  –  TARKA Tadeusz 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 345; 

  4) głosów ważnych oddano 340; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GRABARZ Dariusz Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 98. 

Wybory do Rady Gminy Głusk 

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 6 511. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 335 osób, to jest 

51,22% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 166; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY GŁUSK 

  –  STOJAK Bożena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 352; 

  4) głosów ważnych oddano 349; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY GŁUSK 

  –  SMAGAŁA Jacek Piotr 

  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 111; 

  4) głosów ważnych oddano 111; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY GŁUSK 

  –  CHYLIŃSKI Eugeniusz Alfred 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 178; 

  4) głosów ważnych oddano 178; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY GŁUSK 

  –  MORDEL 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 200; 

  4) głosów ważnych oddano 199; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY GŁUSK 

  –  GORZEL 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 192; 

  4) głosów ważnych oddano 189; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY GŁUSK 

  –  BOLIBOK Bogusław 

  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 497; 

  4) głosów ważnych oddano 495; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW ,,BĄDŹMY RAZEM'' 

  –  MALISZEWSKA Halina Zofia 

  b) z listy nr 23 KWW - GAŁAN DARIUSZ 

  –  GAŁAN Dariusz 

  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 123; 

  4) głosów ważnych oddano 119; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY GŁUSK 

  –  KALISZ Elżbieta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 402; 

  4) głosów ważnych oddano 397; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW ,,REALNI'' 

  –  SZPOT Henryk 

  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 479; 

  4) głosów ważnych oddano 474; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY GŁUSK 

  –  SOKÓŁ Sylwia Agnieszka 

  b) z listy nr 24 KWW "RAZEM" 

  –  WÓJCIK Jadwiga Janina 

  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 140; 

  4) głosów ważnych oddano 134; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY GŁUSK 

  –  BANACH Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 491; 

  4) głosów ważnych oddano 491; 

  5) radnymi zostali wybrani: 



– 248 – 

  

  a) z listy nr 25 KWW SZANSA DLA PRAWIEDNIK 

  –  BUDZYŃSKI Tomasz Stanisław 

  b) z listy nr 26 KWW "MŁODZI - SILNI" 

  –  MORDZIŃSKA Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 99. 

Wybory do Rady Gminy w Jabłonnie 

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 6 160. 

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

45,37% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 271; 

  4) głosów ważnych oddano 261; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ŁUKASIK Joanna Iwona 

  –  POLESZAK Stanisław Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 476; 

  4) głosów ważnych oddano 472; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW MAŁA OJCZYZNA JABŁONNA 

  –  KOWALSKI Andrzej 

  b) z listy nr 24 KWW MŁODZI AKTYWNI - SZANSĄ DLA GMINY 

  –  SAŁEK Magdalena Sylwia 

  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 876; 

  4) głosów ważnych oddano 855; 

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

  –  FILA Izabela Jolanta 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  FIDUT Ryszard 

  –  SKAŁECKI Kamil 

  c) z listy nr 19 KWW MAŁA OJCZYZNA JABŁONNA 

  –  FIDUT Jan Edward 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 551; 

  4) głosów ważnych oddano 540; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DĄBEK Roman Józef 

  –  PODSIADŁY Tadeusz 

  –  SZYSZKA Marek 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  DYZMA Kazimierz Władysław 

  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 427; 

  4) głosów ważnych oddano 409; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW MAŁA OJCZYZNA JABŁONNA 

  –  PAWELEC Jerzy Tadeusz 

  –  PISKOREK Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 194; 

  4) głosów ważnych oddano 193; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WAŁACHOWSKI Bogdan Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 



– 250 – 

  

Rozdział 100. 

Wybory do Rady Gminy Jastków 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9 919. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 413 osób, to jest 

54,57% 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 353; 

  4) głosów ważnych oddano 349; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINA JASTKÓW 

  –  PŁECHA 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 742; 

  4) głosów ważnych oddano 729; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINA JASTKÓW 

  –  WARCHOŁ Marek Adam 

  –  SADAWA Jerzy 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 302; 

  4) głosów ważnych oddano 301; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA JASTKÓW 

  –  ZARZEKA 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 327; 
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  4) głosów ważnych oddano 319; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINA JASTKÓW 

  –  GAWRON Tomasz 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 261; 

  4) głosów ważnych oddano 253; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINA JASTKÓW 

  –  NAKONIECZNY Witold 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 262; 

  4) głosów ważnych oddano 259; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINA JASTKÓW 

  –  ZUCHNIARZ Teresa Janina 

  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 867; 

  4) głosów ważnych oddano 849; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  ŻYŚKO Robert Artur 

  b) z listy nr 21 KWW "PRAWO I RODZINA" 

  –  HERMAN Krzysztof Stanisław 

  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 1 018; 

  4) głosów ważnych oddano 998; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINA JASTKÓW 

  –  TOMCZUK Krzysztof 

  –  STASZEWSKI Ryszard 

  b) z listy nr 21 KWW "PRAWO I RODZINA" 
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  –  CHUDZIK 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 345; 

  4) głosów ważnych oddano 324; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CHĘĆ Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 381; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINA JASTKÓW 

  –  WÓJCIK 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 546; 

  4) głosów ważnych oddano 524; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW "PRAWO I RODZINA" 

  –  MURAT Mariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 101. 

Wybory do Rady Gminy Konopnica 

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 9 617. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 791 osób, to jest 

49,82% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

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

  4) głosów ważnych oddano 370; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  JAKUBAS Jerzy Waldemar 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 302; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 25 KWW GRZEGORZA WERTELA 

  –  WERTEL Grzegorz 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 449; 

  4) głosów ważnych oddano 435; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW PRZYJAZNA GMINA 

  –  ŁUKASIEWICZ 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 262; 

  4) głosów ważnych oddano 256; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  GANO-GĘCA Anna 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 590; 

  4) głosów ważnych oddano 580; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DUDA Andrzej Krzysztof 

  –  MAJCZAK Stanisław 

  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 339; 

  4) głosów ważnych oddano 335; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SOBCZAK Dariusz 

  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 616; 

  4) głosów ważnych oddano 608; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ŻYDEK Marian Henryk 

  b) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE GMINNE 

  –  BRODZIAK Tomasz 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 380; 

  4) głosów ważnych oddano 373; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ŻYDEK Krzysztof Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 204; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW PRZYJAZNA GMINA 

  –  RYBACKI Roman 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 416; 

  4) głosów ważnych oddano 409; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
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  –  WITKA Witold 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 277; 

  4) głosów ważnych oddano 266; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GOŁĘBIOWSKI Piotr Leon 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 294; 

  4) głosów ważnych oddano 286; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WILCZEK Paweł Michał 

  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 275; 

  4) głosów ważnych oddano 271; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE GMINNE 

  –  ZALEWSKI Ryszard Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 102. 

Wybory do Rady Gminy Krzczonów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 872. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 309 osób, to jest 

59,63% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 12, 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: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 262; 

  4) głosów ważnych oddano 246; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW ROZWÓJ I EDUKACJA 

  –  WÓJCIK Barbara 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 324; 

  4) głosów ważnych oddano 296; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW PRAWO I RODZINA GMINY KRZCZONÓW 

  –  MEŁGIEŚ Jan 

  b) z listy nr 20 KW "PIAST" 

  –  KLOC Irena Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 251; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW PRAWO I RODZINA GMINY KRZCZONÓW 

  –  BARTNIK Andrzej Robert 

  b) z listy nr 21 KWW ROZWÓJ I EDUKACJA 

  –  SZPAKOWSKA Iwona Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 217; 

  4) głosów ważnych oddano 214; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SOBIECH 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 127; 

  4) głosów ważnych oddano 127; 



– 257 – 

  

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW PRAWO I RODZINA GMINY KRZCZONÓW 

  –  KŁODNICKI Waldemar 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 159; 

  4) głosów ważnych oddano 156; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW PRAWO I RODZINA GMINY KRZCZONÓW 

  –  ZABOREK Alfreda Stanisława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg 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 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PODSIADŁY Henryk Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 116; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW PRAWO I RODZINA GMINY KRZCZONÓW 

  –  GUSTAW Zenon 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 210; 

  4) głosów ważnych oddano 208; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW PRAWO I RODZINA GMINY KRZCZONÓW 

  –  JĘDRUCH Anna Irena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 134; 
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  4) głosów ważnych oddano 133; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW ROZWÓJ I EDUKACJA 

  –  STACHYRA Grażyna 

  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 203; 

  4) głosów ważnych oddano 193; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW PRAWO I RODZINA GMINY KRZCZONÓW 

  –  BARTOSZEK Artur Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW ROZWÓJ I EDUKACJA 

  –  KŁODNICKA Ewa 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122; 

  4) głosów ważnych oddano 120; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW PRAWO I RODZINA GMINY KRZCZONÓW 

  –  WOŹNICA Tomasz Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 103. 

Wybory do Rady Gminy Niedrzwica Duża 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8 719. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 541 osób, to jest 

52,08% uprawnionych do głosowania. 

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 1 737; 

  4) głosów ważnych oddano 1 707; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY 

  –  CHMIELEWSKI Zdzisław 

  –  MADEJCZYK Jerzy Kazimierz 

  –  PODKOWIŃSKA Halina Józefa 

  –  PYDA Andrzej 

  b) z listy nr 20 KWW JANA SOKOŁA 

  –  KOWALSKI Andrzej Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 247; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY 

  –  SAPIŃSKI Zygmunt 

  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 852; 

  4) głosów ważnych oddano 838; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW ROZWÓJ I GOSPODARNOŚĆ 

  –  GŁOGOWSKI Czesław Mirosław 

  –  MACHAJ Stanisław 

  –  PIETRZAK Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 355; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW ROZWÓJ I GOSPODARNOŚĆ 

  –  BĄK Karol 

  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 578; 

  4) głosów ważnych oddano 565; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY 

  –  CHODKIEWICZ Czesław Wiktor 

  –  GORAJEK Bogdan Mirosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 542; 

  4) głosów ważnych oddano 536; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW ROZWÓJ I GOSPODARNOŚĆ 

  –  ŁABIGA Jacek Sławomir 

  –  ŁOBODA 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 223; 

  4) głosów ważnych oddano 217; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW ROZWÓJ I GOSPODARNOŚĆ 

  –  SEGIT Bogumiła 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 104. 

Wybory do Rady Gminy Niemce 

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 13 526. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7 175 osób, to jest 

53,05% 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 526; 

  4) głosów ważnych oddano 520; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PROKOPIUK Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 900; 

  4) głosów ważnych oddano 861; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 24 KWW UCZCIWOŚĆ I SOLIDARNOŚĆ 

  –  WYSOCKI Roman 

  b) z listy nr 30 KWW HENRYKA DROZDA 

  –  DROZD Henryk Franciszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 319; 

  4) głosów ważnych oddano 312; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW EWY ANNY JACHIM 

  –  PITURA 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 393; 

  4) głosów ważnych oddano 389; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW STEFANA CZYŻYKA 

  –  SADURA Jan 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 463; 

  4) głosów ważnych oddano 456; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW STEFANA CZYŻYKA 

  –  BRONISZ Edward 

  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 648; 

  4) głosów ważnych oddano 638; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 27 KWW RAZEM ZMIENIAMY GMINĘ 

  –  DOMOWNIK Wojciech Grzegorz 

  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 1 555; 

  4) głosów ważnych oddano 1 519; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW SYLWII PISAREK PIOTROWSKIEJ 

  –  JÓZEFACKI Witold Stanisław 

  b) z listy nr 23 KWW STEFANA CZYŻYKA 

  –  KASPEREK Wiesław 

  –  MAŁEK Andrzej 

  c) z listy nr 28 KWW PRZYJAZNA GMINA 

  –  MROCZEK Sławomir 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 740; 

  4) głosów ważnych oddano 725; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 31 KWW HENRYKA ZIĘBOWICZA 

  –  ZIĘBOWICZ 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 420; 

  4) głosów ważnych oddano 403; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SOŁTYS Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 519; 

  4) głosów ważnych oddano 509; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 23 KWW STEFANA CZYŻYKA 

  –  ZIĘBOWICZ Roman 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 692; 

  4) głosów ważnych oddano 674; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW EWY ANNY JACHIM 

  –  ZGIERSKA Beata Katarzyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 105. 

Wybory do Rady Gminy Strzyżewice 

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 6 023. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 607 osób, to jest 

43,28% 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 559; 

  4) głosów ważnych oddano 550; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DOJUTREK Jan 

  –  MORYL Roman Mirosław 

  –  WOROBIK Mirosław Lucjan 

  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 318; 

  4) głosów ważnych oddano 305; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOWALCZYK Józefa Lidia 

  b) z listy nr 19 KWW PRAWO I RODZINA GMINY STRZYŻEWICE 
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  –  KĘPA 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 378; 

  4) głosów ważnych oddano 368; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SAMBORSKA Magdalena Maria 

  b) z listy nr 19 KWW PRAWO I RODZINA GMINY STRZYŻEWICE 

  –  OTROCKI Piotr Przemysław 

  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 346; 

  4) głosów ważnych oddano 339; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW PRAWO I RODZINA GMINY STRZYŻEWICE 

  –  WIECHNIK Janina 

  –  ROZWAŁKA Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 291; 

  4) głosów ważnych oddano 282; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MATACZ Stanisław Jan 

  –  MARKIEWICZ Eugeniusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 210; 

  4) głosów ważnych oddano 206; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SKRABUCHA Antoni Michał 

  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 197; 

  4) głosów ważnych oddano 195; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNA SPRAWA GMINA STRZYŻEWICE 

  –  KAPICA Sławomir 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 308; 

  4) głosów ważnych oddano 306; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BARAN Krzysztof 

  b) z listy nr 19 KWW PRAWO I RODZINA GMINY STRZYŻEWICE 

  –  SAGAN Janusz Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 106. 

Wybory do Rady Gminy Wojciechów 

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 4 776. 

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

47,57% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 531; 

  4) głosów ważnych oddano 516; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MATYJASIK Grzegorz 

  b) z listy nr 19 KWW GMINA - WSPÓLNA SPRAWA 

  –  GĄSKA Mariusz 

  c) z listy nr 20 KWW "WIEŚ PRZY WIEŻY" 

  –  GAJOWIAK Ewa Jadwiga 

  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 532; 

  4) głosów ważnych oddano 514; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KUBECKA Ewa 

  b) z listy nr 19 KWW GMINA - WSPÓLNA SPRAWA 

  –  REJMAK Marek Leszek 

  c) z listy nr 20 KWW "WIEŚ PRZY WIEŻY" 

  –  MATEREK Mariusz 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 477; 

  4) głosów ważnych oddano 469; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW GMINA - WSPÓLNA SPRAWA 

  –  ZUBRZYCKI Jarosław Paweł 

  –  WÓJCIK Ryszard 

  –  KOŁODZIEJCZYK Dariusz Kazimierz 

  –  MATYS Marian 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 181; 

  4) głosów ważnych oddano 177; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW GMINA - WSPÓLNA SPRAWA 

  –  DROZD Sławomir Franciszek 

  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 551; 

  4) głosów ważnych oddano 523; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CHUDZIK Sławomir 

  –  MAZUREK Sławomir Marek 

  b) z listy nr 19 KWW GMINA - WSPÓLNA SPRAWA 
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  –  CZUBAK Janusz 

  c) z listy nr 21 KWW "WSI STASIN" 

  –  TWARDOWSKI Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 107. 

Wybory do Rady Gminy Wólka 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7 493. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 578 osób, to jest 

47,75% 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 521; 

  4) głosów ważnych oddano 512; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW "ZMIANY SZANSĄ NA ROZWÓJ GMINY" 

  –  PIETRZAK Ryszard Zdzisław 

  b) z listy nr 21 KWW PRZYJAZNA GMINA 

  –  KALETA Marek Błażej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 270; 

  4) głosów ważnych oddano 262; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW PRZYJAZNA GMINA 

  –  CHMIELEWSKA Lucyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 251; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW PRZYJAZNA GMINA 
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  –  MADOŃ 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 246; 

  4) głosów ważnych oddano 245; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  MAŁAJ 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 232; 

  4) głosów ważnych oddano 219; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW PRZYJAZNA GMINA 

  –  KOWALCZYK Andrzej Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 234; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW PRZYJAZNA GMINA 

  –  KISIEL Irena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 226; 

  4) głosów ważnych oddano 225; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  OLESZCZUK Krzysztof Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 228; 

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

  –  NIEDZIAŁEK Marian Janusz 

  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 442; 

  4) głosów ważnych oddano 433; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁUŻBA LUDZIOM 

  –  SKRZYPEK Robert 

  b) z listy nr 21 KWW PRZYJAZNA GMINA 

  –  KOSTYRA Beata Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 590; 

  4) głosów ważnych oddano 573; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁUŻBA LUDZIOM 

  –  DOBEK Edyta 

  b) z listy nr 23 KWW PRZYSZŁOŚĆ OSIEDLA BOREK 

  –  LICZMAŃSKI Adam 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 149; 

  4) głosów ważnych oddano 148; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW PRZYJAZNA GMINA 

  –  RYCEK Krzysztof Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 159; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁUŻBA LUDZIOM 

  –  SZMIT Aneta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 108. 

Wybory do Rady Gminy Wysokie 

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 4 037. 

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

54,22% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 166; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MYSZAK Grażyna Barbara 

  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 531; 

  4) głosów ważnych oddano 517; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PANEK Robert Piotr 

  –  WIATER Henryk Stanisław 

  –  ZDUN Stanisław Edward 

  b) z listy nr 19 KW "PIAST" 

  –  BATYRA Dariusz 

  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 313; 

  4) głosów ważnych oddano 311; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  DERUŚ Andrzej 

  b) z listy nr 19 KW "PIAST" 
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  –  POP Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153; 

  4) głosów ważnych oddano 149; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ZUŃ Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 271; 

  4) głosów ważnych oddano 270; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KW "PIAST" 

  –  DZIEWA Mariusz Bartłomiej 

  –  WRZYSZCZ Krzysztof 

  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 747; 

  4) głosów ważnych oddano 732; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GAŁKA Małgorzata Ewa 

  –  GODZISZEWSKI Andrzej Grzegorz 

  –  KRASNODĘBSKI Augustyn Ludwik 

  –  LASKOWSKA Małgorzata Krystyna 

  –  MOTYKA Wiesław Michał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 109. 

Wybory do Rady Gminy Zakrzew 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 665. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 601 osób, to jest 

60,08% 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 111; 

  4) głosów ważnych oddano 111; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "NASZA GMINA ZAKRZEW" 

  –  JODŁOWSKI 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 64; 

  4) głosów ważnych oddano 64; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "NASZA GMINA ZAKRZEW" 

  –  WIELEBA 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 109; 

  4) głosów ważnych oddano 107; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW "NASZA GMINA WSPÓLNA SPRAWA" 

  –  PIZOŃ Grażyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 85; 

  4) głosów ważnych oddano 82; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW "NASZA GMINA WSPÓLNA SPRAWA" 

  –  KOWALCZYK Mirosław 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 101; 

  4) głosów ważnych oddano 99; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA ZAKRZEW 2010 

  –  ŁADZIAK Ryszard 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 96; 

  4) głosów ważnych oddano 91; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "NASZA GMINA ZAKRZEW" 

  –  KRAWCZYK Bolesław Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 72; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW "NASZA GMINA ZAKRZEW" 

  –  ŁUKASIK Dorota Ewa 

  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 157; 

  4) głosów ważnych oddano 152; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "NASZA GMINA ZAKRZEW" 

  –  ŁUKASIK Roman 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 92; 

  4) głosów ważnych oddano 89; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA ZAKRZEW 2010 

  –  TOMAS Andrzej Roman 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 133; 
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  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW NASZE ROLNICTWO 

  –  JARZYNA Maria 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 90; 

  4) głosów ważnych oddano 87; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW "NASZA GMINA ZAKRZEW" 

  –  BIZAK Ewa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 282; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "NASZA GMINA ZAKRZEW" 

  –  TOMAS Waldemar 

  –  TRZCIŃSKI 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 89; 

  4) głosów ważnych oddano 89; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "NASZA GMINA ZAKRZEW" 

  –  WÓJTOWICZ Zbigniew Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 111; 

  4) głosów ważnych oddano 111; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA ZAKRZEW 2010 

  –  TUCHMAN Krystyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 110. 

Wybory do Rady Gminy Cyców 

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 5 295. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 018 osób, to jest 

57,00% 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 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 25 KWW WSPÓLNA SPRAWA 

  –  KAWALEC Adam Andrzej 

  –  ZUZANIUK Andrzej 

  4) 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 327; 

  4) głosów ważnych oddano 323; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW PPZŁ 

  –  TOBIASZ Violetta 

  b) z listy nr 24 KWW ,,WSPÓLNY CEL'' 

  –  KAWALEC Mirosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 167; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW PPZŁ 

  –  RYĆ Ewa 

  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 340; 

  4) głosów ważnych oddano 330; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW "MOJA WIEŚ" 

  –  GODNA Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153; 

  4) głosów ważnych oddano 151; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 25 KWW WSPÓLNA SPRAWA 

  –  DUDEK Czesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 341; 

  4) głosów ważnych oddano 339; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 25 KWW WSPÓLNA SPRAWA 

  –  KOCIUBA Marta Katarzyna 

  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 794; 

  4) głosów ważnych oddano 782; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 25 KWW WSPÓLNA SPRAWA 

  –  WIDZIŃSKA Zofia Jolanta 

  –  JAMIŃSKI Stanisław 

  –  WNUK 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 309; 

  4) głosów ważnych oddano 302; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 25 KWW WSPÓLNA SPRAWA 
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  –  ŚWIECAK Leszek Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 203; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW PPZŁ 

  –  OLKO Tomasz Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 156; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW "MOJA WIEŚ" 

  –  WABIK Ewa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 222; 

  4) głosów ważnych oddano 219; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KOŁODZIEJCZYK Stanisław Waldemar 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 111. 

Wybory do Rady Gminy Ludwin 

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 4 001. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 308 osób, to jest 

57,69% 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; 



– 278 – 

  

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

  4) głosów ważnych oddano 278; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW WSPÓLNA SPRAWA 

  –  MAŁACHOWSKI Krzysztof 

  –  PISKORSKI 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 186; 

  4) głosów ważnych oddano 182; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW WSPÓLNA SPRAWA 

  –  WINNICKA Irena Joanna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 195; 

  4) głosów ważnych oddano 189; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW NASZA MAŁA OJCZYZNA - GMINA LUDWIN 

  –  ŻUK 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 192; 

  4) głosów ważnych oddano 186; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW WSPÓLNA SPRAWA 

  –  SZYMAŃSKI Wojciech 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 121; 

  4) głosów ważnych oddano 119; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW WSPÓLNA SPRAWA 

  –  LIPSKI Zbigniew 

  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 188; 

  4) głosów ważnych oddano 186; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW NASZA MAŁA OJCZYZNA - GMINA LUDWIN 

  –  WÓJTOWICZ Wacław Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168; 

  4) głosów ważnych oddano 163; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW WSPÓLNA SPRAWA 

  –  JABŁOŃSKI 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 155; 

  4) głosów ważnych oddano 154; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  MARZEC Mariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 160; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW WSPÓLNA SPRAWA 

  –  CEBRYK Małgorzata Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 211; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW WSPÓLNA SPRAWA 

  –  KURLAK Kazimierz 

  b) z listy nr 24 KWW "NIEZALEŻNI" 
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  –  DURYS Anna Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 237; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW LUDWIN W EURO PERSPEKTYWIE 

  –  KOZAK Szymon Stanisław 

  b) z listy nr 24 KWW "NIEZALEŻNI" 

  –  CZECH 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 196; 

  4) głosów ważnych oddano 190; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW NASZA MAŁA OJCZYZNA - GMINA LUDWIN 

  –  WIĄCZEK Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 112. 

Wybory do Rady Gminy Milejów 

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 7 390. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 703 osób, to jest 

50,11% 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 285; 

  4) głosów ważnych oddano 280; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW WSPÓLNA SPRAWA 

  –  ADAMIAK Zbigniew 

  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 284; 

  4) głosów ważnych oddano 278; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BUBA Jan 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 308; 

  4) głosów ważnych oddano 295; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW RAZEM GMINIE 

  –  WIRSKI Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 301; 

  4) głosów ważnych oddano 292; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW RAZEM GMINIE 

  –  KURZEMPA Eliasz 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 240; 

  4) głosów ważnych oddano 231; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW WSPÓLNA SPRAWA 

  –  ĆWIRZEŃ Piotr 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 199; 

  4) głosów ważnych oddano 190; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DOROŻUK Katarzyna Jadwiga 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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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 1 192; 

  4) głosów ważnych oddano 1 146; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  RYBAK Piotr 

  b) z listy nr 21 KWW MIESZKANIEC GMINY MILEJÓW 

  –  BIL Józef Bogdan 

  c) z listy nr 23 KWW RAZEM GMINIE 

  –  SAWIC Ewa 

  d) z listy nr 28 KWW PRZYJACIELE ZIEMI MILEJOWSKIEJ 

  –  WOŚ Kazimierz 

  e) z listy nr 30 KWW RZETELNY GOSPODARZ 

  –  KASPRZAK Robert Mieczysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 415; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW RAZEM GMINIE 

  –  KONOWAŁEK Marian Stefan 

  –  MANKIEWICZ Tomasz 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 248; 

  4) głosów ważnych oddano 243; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 31 KWW NIEZALEŻNY 

  –  AUGUSTYNIAK Krzysztof Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 209; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW MIESZKANIEC GMINY MILEJÓW 
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  –  KOCIUBA Marcin Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 113. 

Wybory do Rady Gminy Puchaczów 

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 4 148. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 897 osób, to jest 

69,84% 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 383; 

  4) głosów ważnych oddano 380; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GNYP Roman Kazimierz 

  b) z listy nr 28 KWW NIEZALEŻNY 

  –  GIL 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 273; 

  4) głosów ważnych oddano 273; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW ,,POROZUMIENIE I ROZWÓJ'' 

  –  KOT Jan 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 225; 

  4) głosów ważnych oddano 222; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW ,,POROZUMIENIE I ROZWÓJ'' 

  –  ZABŁOTNY Roman 

  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 202; 

  4) głosów ważnych oddano 201; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW MARIANNY GRZESIUK 

  –  GUZOWSKI Marian 

  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 318; 

  4) głosów ważnych oddano 313; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  RADKO Stanisław 

  b) z listy nr 24 KWW ,,POROZUMIENIE I ROZWÓJ'' 

  –  SZUREK Edward 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 196; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  NOWAKOWSKI Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 242; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 26 KWW AJW 

  –  SARAMA 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 145; 

  4) głosów ważnych oddano 144; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "BOGDANKA" 
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  –  BRUTT Stanisław Kazimierz 

  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 361; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 27 KWW "PUCHACZÓW" 

  –  HUCZ Urszula Stanisława 

  –  GĄSIOROWSKA Danuta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 162; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW ,,POROZUMIENIE I ROZWÓJ'' 

  –  KLIMEK Andrzej Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 366; 

  4) głosów ważnych oddano 365; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  JASIELSKA Aneta Alicja 

  –  NIZIOŁEK Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 114. 

Wybory do Rady Gminy Spiczyn 

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 3 423. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 623 osób, to jest 

47,41% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 4, nr 9, w 

których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów 

w okręgach. 
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Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 258; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  OCHMIŃSKI ANDRZEJ WIESŁAW 

  b) z listy nr 21 KWW "SAMORZĄDNI" 

  –  KRZYSIAK 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 82; 

  4) głosów ważnych oddano 82; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW "SAMORZĄDNI" 

  –  KARPIŃSKI BOLESŁAW WINCENTY 

  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 310; 

  4) głosów ważnych oddano 298; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ZGIERSKI ARTUR ZBIGNIEW 

  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  ONYSZKO MICHAŁ 

  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 21 KWW "SAMORZĄDNI" 

  –  GRABOWSKI MIROSŁAW KRZYSZTOF 

  –  KRZYSIAK JERZY 

  4) 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 426; 

  4) głosów ważnych oddano 415; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  KUŚPIT GRAŻYNA MAGDALENA 

  b) z listy nr 21 KWW "SAMORZĄDNI" 

  –  SŁOMKA SŁAWOMIR WOJCIECH 

  c) z listy nr 23 KWW JAWIDZ - PRZYMIARKI 

  –  ŹRUBEK 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 175; 

  4) głosów ważnych oddano 172; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW "SAMORZĄDNI" 

  –  ZWOLIŃSKI PIOTR 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 118; 

  4) głosów ważnych oddano 114; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW "SAMORZĄDNI" 

  –  JÓŹWIAK ZYGMUNT 

  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 140; 

  4) głosów ważnych oddano 140; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  SMOLARZ PIOTR 

  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 21 KWW "SAMORZĄDNI" 

  –  WALKIEWICZ MARIAN 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 103; 

  4) głosów ważnych oddano 103; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW "SAMI SWOI" 

  –  BIAŁY JOLANTA 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 115. 

Wybory do Rady Miasta Stoczek Łukowski 

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 2 202. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 516 osób, to jest 

68,85% 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 497; 

  4) głosów ważnych oddano 494; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW SAMORZĄDOWCY POWIATU ŁUKOWSKIEGO 

  –  CZUB Krzysztof Józef 

  –  JASIŃSKI Stanisław 

  b) z listy nr 25 KWW STOCZEK NASZE DOBRO 

  –  BŁASZKIEWICZ Małgorzata Teresa 

  c) z listy nr 27 KWW RAZEM DLA STOCZKA 

  –  SZCZEPANIK Ireneusz Bogdan 

  –  WISIŃSKA Krystyna 

  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 549; 

  4) głosów ważnych oddano 541; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW MŁODZI DLA STOCZKA 
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  –  WALECKI Paweł 

  –  ROSA Piotr Wojciech 

  b) z listy nr 25 KWW STOCZEK NASZE DOBRO 

  –  GOŁĘGOWSKI Bogdan Paweł 

  –  MOKICKA Ewa 

  c) z listy nr 26 KWW JERZEGO BAKI 

  –  BAKA Jerzy 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 470; 

  4) głosów ważnych oddano 457; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 25 KWW STOCZEK NASZE DOBRO 

  –  SENTKIEWICZ Marcin 

  –  WĄTROBA Andrzej Dariusz 

  b) z listy nr 27 KWW RAZEM DLA STOCZKA 

  –  OSIAK Adam Piotr 

  –  ŻEBROWSKA Danuta 

  –  MADEJ Jacek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 116. 

Wybory do Rady Gminy Adamów 

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 4 715. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 112 osób, to jest 

66,00% 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 1 180; 

  4) głosów ważnych oddano 1 160; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DZIDO Franciszek 

  –  PONIKOWSKI Karol 

  b) z listy nr 22 KW PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ 
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  –  SARAN Lucyna 

  c) z listy nr 23 KWW SŁAWOMIRA SKWARKA 

  –  MADEJ Zdzisław Józef 

  d) z listy nr 24 KWW "POMOCNA DŁOŃ" 

  –  PISZCZ Jadwiga 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 359; 

  4) głosów ważnych oddano 347; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BIADUŃ Jarosław 

  b) z listy nr 25 KW "PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ" 

  –  BANCERZ 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 241; 

  4) głosów ważnych oddano 235; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW SŁAWOMIRA SKWARKA 

  –  WACHNIK Paweł Marcin 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 212; 

  4) głosów ważnych oddano 207; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW SŁAWOMIRA SKWARKA 

  –  KASPRZAK Dawid 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 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 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WIĘSEK Janusz Antoni 

  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 194; 

  4) głosów ważnych oddano 194; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW SŁAWOMIRA SKWARKA 

  –  BUJAK Krystyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 147; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 27 KWW NASZA GMINA ADAMÓW 

  –  PUDEŁEK Andrzej Rafał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168; 

  4) głosów ważnych oddano 163; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW SŁAWOMIRA SKWARKA 

  –  CĄKAŁA 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 212; 

  4) głosów ważnych oddano 208; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KASAK Antoni 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 188; 

  4) głosów ważnych oddano 185; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  DZIDO Mieczysław Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 117. 

Wybory do Rady Gminy Krzywda 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8 190. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 977 osób, to jest 

60,77% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 669; 

  4) głosów ważnych oddano 658; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SIEDLCZYŃSKI Tomasz 

  b) z listy nr 29 KWW OKRZEJA "RAZEM" 

  –  OSIAL Zygmunt Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 415; 

  4) głosów ważnych oddano 407; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KW PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ 

  –  BISEK Jan 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 611; 

  4) głosów ważnych oddano 602; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BIAŁACH Paweł 

  b) z listy nr 22 KWW "NAJLEPSZY" 
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  –  LATEK Teresa Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 362; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 31 KWW W FELIKSINIE 

  –  WYZIŃSKI Mariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 291; 

  4) głosów ważnych oddano 281; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW "NAJLEPSZY" 

  –  IWANIEC Renata Elżbieta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 271; 

  4) głosów ważnych oddano 268; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 25 KWW W CISOWNIKU 

  –  JALOWSKI Artur 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 235; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "NAJLEPSZY" 

  –  SZTYBER Dariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 248; 

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

  –  KOŚLACZ Witold 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 409; 

  4) głosów ważnych oddano 388; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "NAJLEPSZY" 

  –  KAZANA Piotr Jan 

  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 925; 

  4) głosów ważnych oddano 903; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW "NAJLEPSZY" 

  –  ABRAMEK Waldemar 

  –  CZERNIEC 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 196; 

  4) głosów ważnych oddano 187; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WIĄCEK Halina 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 321; 

  4) głosów ważnych oddano 300; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW "NAJLEPSZY" 

  –  CHADAJ Danuta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 118. 

Wybory do Rady Gminy Łuków 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12 365. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 965 osób, to jest 

56,33% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 12, 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 497; 

  4) głosów ważnych oddano 484; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KARWOWSKI Zbigniew Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 592; 

  4) głosów ważnych oddano 582; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW TWÓJ DOM- TWOJA GMINA 

  –  DYNEK Elżbieta 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 588; 

  4) głosów ważnych oddano 583; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW TWÓJ DOM- TWOJA GMINA 

  –  ROZWADOWSKA Bogumiła Józefa 

  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 555; 

  4) głosów ważnych oddano 549; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW TWÓJ DOM- TWOJA GMINA 

  –  FEDERCZYK Tadeusz 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 666; 

  4) głosów ważnych oddano 658; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW TWÓJ DOM- TWOJA GMINA 

  –  SZCZYGIEŁ 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 394; 

  4) głosów ważnych oddano 390; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KOMITET WYBORCZY GMINA NADE WSZYSTKO 

  –  GOŁAWSKI Bogdan 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 444; 

  4) głosów ważnych oddano 440; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 27 KWW "PRZYJACIELE ŁAWEK" 

  –  DURKA Elżbieta 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 479; 

  4) głosów ważnych oddano 477; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KOMITET WYBORCZY GMINA NADE WSZYSTKO 

  –  BURDACH Mariusz Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 469; 

  4) głosów ważnych oddano 459; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW TWÓJ DOM- TWOJA GMINA 

  –  DĘBIŃSKI Sławomir Mirosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 527; 

  4) głosów ważnych oddano 519; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KOMITET WYBORCZY GMINA NADE WSZYSTKO 

  –  MICHALAK Jarosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 540; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW TWÓJ DOM- TWOJA GMINA 

  –  ŁUKASIK Marianna Bogumiła 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW TWÓJ DOM- TWOJA GMINA 

  –  OSIAK Mariusz 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 426; 

  4) głosów ważnych oddano 423; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 24 KOMITET WYBORCZY GMINA NADE WSZYSTKO 

  –  MALON Agnieszka 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 354; 

  4) głosów ważnych oddano 341; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SULEJ Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 431; 

  4) głosów ważnych oddano 425; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KOMITET WYBORCZY GMINA NADE WSZYSTKO 

  –  RADOMYSKI Jacek Sławomir 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 119. 

Wybory do Rady Gminy Serokomla 

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 3 022. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 788 osób, to jest 

59,17% 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 232; 

  4) głosów ważnych oddano 227; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  JABŁOŃSKI Adam Albin 

  –  WASIL Adam 

  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 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  CIOŁEK Arkadiusz Tomasz 

  –  KRAWIEC Jan 

  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 139; 

  4) głosów ważnych oddano 137; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CZAJKA Mieczysław Wacław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 134; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MARUSIAK Stanisław Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 577; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ANTECKI Henryk Władysław 

  –  FUTERA Józef Włodzimierz 

  –  KOCIEL Stanisław 

  b) z listy nr 21 KW "PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ" 

  –  KOCIEL Andrzej 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 137; 

  4) głosów ważnych oddano 127; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  JASIŃSKA Danuta Jadwiga 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 271; 

  4) głosów ważnych oddano 263; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MIROSŁAWSKI Marcin 

  –  IZDEBSKI Bogusław 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 105; 

  4) głosów ważnych oddano 98; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOZARSKI Janusz Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 177; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KW "PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ" 

  –  WRZOSEK Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 120. 

Wybory do Rady Gminy Stanin 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7 638. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 768 osób, to jest 

62,42% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 716; 

  4) głosów ważnych oddano 696; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CZUBEK Zofia 

  b) z listy nr 23 KWW JADWIGI MUĆKA 

  –  GAJOWY 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 301; 

  4) głosów ważnych oddano 299; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW JADWIGI MUĆKA 

  –  KULIKOWSKI Krzysztof Sylwester 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 636; 

  4) głosów ważnych oddano 625; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  WIĄCKIEWICZ Stanisław Grzegorz 

  b) z listy nr 23 KWW JADWIGI MUĆKA 

  –  GAJDA Jan 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 249; 

  4) głosów ważnych oddano 246; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WARDAK Witold 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 225; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PAWLAK Adam 

  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 262; 

  4) głosów ważnych oddano 257; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW ŁUKOWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  –  SZEWCZAK 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 336; 

  4) głosów ważnych oddano 326; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GROMADA Genowefa Danuta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 470; 

  4) głosów ważnych oddano 457; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW JADWIGI MUĆKA 

  –  MICHALAK Jan Leszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 209; 

  4) głosów ważnych oddano 207; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ROSŁOŃ Krystyna 

  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 611; 

  4) głosów ważnych oddano 602; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  KOPEĆ Marek 

  b) z listy nr 24 KWW GMINA SILNA MY BOGATSI 

  –  SPRYCHA Robert 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 329; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 27 KWW MŁODE POKOLENIE 

  –  LENDZION Monika Agnieszka 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 409; 

  4) głosów ważnych oddano 402; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 26 KWW WALDEMARA WALO 

  –  WALO Waldemar Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 121. 

Wybory do Rady Gminy Stoczek Łukowski 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 478. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 285 osób, to jest 

59,97% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 6, nr 8, nr 10, 

w których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie 

mandatów w okręgach. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 667; 

  4) głosów ważnych oddano 655; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  KACZOR Adam Janusz 

  –  PYRA Bogdan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 514; 

  4) głosów ważnych oddano 499; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KĘPKA Mirosław 

  –  KOPER 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 360; 

  4) głosów ważnych oddano 352; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PYRA Bernard 

  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 357; 

  4) głosów ważnych oddano 350; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW DLA DOBRA GMINY STOCZEK 

  –  KRUK Tadeusz 

  –  ROSA 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 530; 

  4) głosów ważnych oddano 513; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KAJKA Adam Wojciech 

  b) z listy nr 25 KWW RAZEM DO CELU 

  –  PISKORZ Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

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

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ROSA Tadeusz Andrzej 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 470; 

  4) głosów ważnych oddano 461; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DADACZ Witold 

  b) z listy nr 26 KWW KRAWCZYK WIESŁAW 

  –  ROSA Sławomir 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BOGUSZ Sylwester Jarosław 

  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 387; 

  4) głosów ważnych oddano 385; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KEMPKA Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  TRENDAK Janusz Ryszard 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 122. 

Wybory do Rady Gminy Trzebieszów 

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 5 867. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 887 osób, to jest 

66,25% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 244; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW GMINY TRZEBIESZÓW 2010 R 

  –  KALISZ 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 270; 

  4) głosów ważnych oddano 265; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW "MAŁA OJCZYZNA" 

  –  KRASUSKI 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 279; 

  4) głosów ważnych oddano 276; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW GMINY TRZEBIESZÓW 2010 R 

  –  MATEJEK 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 218; 

  4) głosów ważnych oddano 210; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW GMINY TRZEBIESZÓW 2010 R 

  –  ROLA 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 223; 

  4) głosów ważnych oddano 218; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW "MAŁA OJCZYZNA" 

  –  GŁUCHOWSKI Sławomir 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 320; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CELIŃSKI-MYSŁAW Kazimierz 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 143; 

  4) głosów ważnych oddano 135; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KRASUSKI Zygmunt 

  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 264; 

  4) głosów ważnych oddano 262; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW GMINY TRZEBIESZÓW 2010 R 

  –  GROCHOWSKA Elżbieta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 238; 
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  4) głosów ważnych oddano 237; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  MOŚCICKI Jan Waldemar 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 224; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "NASZA GMINA" 2010 

  –  KRASUSKI 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 240; 

  4) głosów ważnych oddano 234; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 26 KWW "ANDRZEJA HRYCIUKA" 

  –  HRYCIUK Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 330; 

  4) głosów ważnych oddano 324; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  IZDEBSKI 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 250; 

  4) głosów ważnych oddano 245; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 27 KWW SZANIAWY MATYSY 2010 

  –  NURZYŃSKI Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

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

  4) głosów ważnych oddano 280; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "NASZA GMINA" 2010 

  –  DRYGIEL Łukasz 

  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 348; 

  4) głosów ważnych oddano 344; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW "NASZA GMINA" 2010 

  –  GROCHOWSKA Grażyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 123. 

Wybory do Rady Gminy Wojcieszków 

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 5 605. 

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

64,32% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 277; 

  4) głosów ważnych oddano 266; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KRAŚNIEWSKI Eugeniusz 

  b) z listy nr 22 KW "PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ" 

  –  MAZUREK 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 339; 

  4) głosów ważnych oddano 327; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 22 KW "PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ" 

  –  GRABIEC Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 367; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KW "PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ" 

  –  BUJAK Waldemar 

  –  FREDO Krzysztof Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 258; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KW "PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ" 

  –  BARSZCZ Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 270; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BARSZCZ Sławomir 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 257; 

  4) głosów ważnych oddano 239; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KW "PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ" 

  –  KSOK 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 335; 
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  4) głosów ważnych oddano 319; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KW "PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ" 

  –  WARDAK 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 290; 

  4) głosów ważnych oddano 285; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BURDACH Witold 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 222; 

  4) głosów ważnych oddano 218; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GOLBA 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 227; 

  4) głosów ważnych oddano 222; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KW "PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ" 

  –  KALIŃSKI Zdzisław 

  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 748; 

  4) głosów ważnych oddano 726; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KRUK Elżbieta 

  b) z listy nr 22 KW "PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ" 

  –  OSIAK Kazimierz 

  –  ZACHARSKI Mirosław Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 124. 

Wybory do Rady Gminy Wola Mysłowska 

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 3 891. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 200 osób, to jest 

56,54% 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 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 265; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KW SRG WOLA MYSŁOWSKA 

  –  KOBOJEK Krzysztof Antoni 

  –  ZBOINA Marek 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 209; 

  4) głosów ważnych oddano 204; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KW "PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ" 

  –  CZAJKA Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 123; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KW SRG WOLA MYSŁOWSKA 

  –  CZAJKA Jolanta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 470; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KW SRG WOLA MYSŁOWSKA 

  –  KOŁNIERZAK Janusz Leon 

  –  KONIECZNY Ryszard 

  –  ŁYSOŃ Grażyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KW SRG WOLA MYSŁOWSKA 

  –  OLKOWICZ Paweł 

  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 266; 

  4) głosów ważnych oddano 263; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW LESZKA GAŁĄZKI 

  –  TWARDZIAK Roman 

  b) z listy nr 23 KW SRG WOLA MYSŁOWSKA 

  –  TALAREK Tadeusz 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 145; 

  4) głosów ważnych oddano 142; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KW SRG WOLA MYSŁOWSKA 

  –  KOŚLACZ Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 365; 

  4) głosów ważnych oddano 357; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KW SRG WOLA MYSŁOWSKA 



– 314 – 

  

  –  BROŚ Leszek 

  –  TOMASIEWICZ Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 165; 

  4) głosów ważnych oddano 165; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KW SRG WOLA MYSŁOWSKA 

  –  SKWAREK Grażyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 174; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KW SRG WOLA MYSŁOWSKA 

  –  GRYCZON Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 125. 

Wybory do Rady Gminy Chodel 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 400. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 975 osób, to jest 

55,09% 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 642; 

  4) głosów ważnych oddano 614; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GASIŃSKI Dariusz Piotr 

  –  ZARZYCKI Andrzej 

  –  ŻYSZKIEWICZ Maria 

  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 161; 

  4) głosów ważnych oddano 158; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOZIŃSKI Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 247; 

  4) głosów ważnych oddano 247; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PIĄTEK Irena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 232; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW JANA MAJEWSKIEGO 

  –  CIĘSZCZYK Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 381; 

  4) głosów ważnych oddano 381; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW JANA MAJEWSKIEGO 

  –  FIUK Janusz 

  –  PADEWSKI 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 260; 

  4) głosów ważnych oddano 247; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW JANA MAJEWSKIEGO 
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  –  MAJEWSKI Leonard 

  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 353; 

  4) głosów ważnych oddano 340; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW JANA MAJEWSKIEGO 

  –  RZEDZICKA Irena 

  –  STĘPNIAK Bogdan 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 181; 

  4) głosów ważnych oddano 175; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW JANA MAJEWSKIEGO 

  –  KAZIMIERCZAK Krzysztof 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 157; 

  4) głosów ważnych oddano 154; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW JANA MAJEWSKIEGO 

  –  STĘPNIAK Alina 

  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 354; 

  4) głosów ważnych oddano 340; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GUGAŁA Dariusz 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  DUDZIAK Mariusz Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 126. 

Wybory do Rady Gminy Józefów nad Wisłą 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 718. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 978 osób, to jest 

52,08% 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 520; 

  4) głosów ważnych oddano 509; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SOCHA Stefan Józef 

  b) z listy nr 20 KWW ,,RAZEM MOŻEMY WSZYSTKO'' 

  –  NOWAK Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 202; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  TERESIŃSKA Wioletta 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 200; 

  4) głosów ważnych oddano 199; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ZYSKA Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 



– 318 – 

  

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

  4) głosów ważnych oddano 154; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW PRZYSZŁOŚĆ TO MY 

  –  JURAK 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 139; 

  4) głosów ważnych oddano 136; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW PRZYSZŁOŚĆ TO MY 

  –  SOCHAJ 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 155; 

  4) głosów ważnych oddano 147; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW ROBERTA SAWIARSKIEGO 

  –  SAWIARSKA Sylwia 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 170; 

  4) głosów ważnych oddano 166; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MIKOŁAJEWICZ Mariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 158; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW ,,RAZEM MOŻEMY WSZYSTKO'' 

  –  ŁUSZCZAK Marek 

  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 238; 

  4) głosów ważnych oddano 236; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  WDOWIAK Waldemar 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 234; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW ,,RAZEM MOŻEMY WSZYSTKO'' 

  –  TŁUŚCIK Jacek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 207; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GUŚCIORA Irena Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 158; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOJTYCH Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 188; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  PIETRAS Janusz Czesław 

  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 223; 

  4) głosów ważnych oddano 220; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW PRZYSZŁOŚĆ TO MY 

  –  JASTRZĘBSKI Wiesław Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 127. 

Wybory do Rady Gminy Karczmiska 

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 4 857. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 415 osób, to jest 

49,72% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 125; 

  4) głosów ważnych oddano 124; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BOROWIEC Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 746; 

  4) głosów ważnych oddano 724; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  NOWACZEK Leszek Jacek 

  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KARAŚ Krzysztof 

  –  LIPNIEWSKI Roman 

  c) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  PIŁAT Jerzy 

  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 412; 

  4) głosów ważnych oddano 402; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  HAŁAS Marek 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  SZYMCZYK Tomasz 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 283; 

  4) głosów ważnych oddano 281; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BARTNIK Henryk 

  b) z listy nr 21 KWWOBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  TRACZ Ryszard 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 125; 

  4) głosów ważnych oddano 123; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BOJARSKI Jacek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 149; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWWOBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  WAWER Katarzyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 285; 

  4) głosów ważnych oddano 277; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WŁODEK Stanisław 

  b) z listy nr 21 KWWOBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  CHOLEWA Wiesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 194; 

  4) głosów ważnych oddano 190; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWWOBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  JAROSZ Marcin 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 93; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KW "PIAST" 

  –  GIZA Marcin 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 128. 

Wybory do Rady Gminy Łaziska 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 259. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 106 osób, to jest 

49,45% 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 206; 

  4) głosów ważnych oddano 202; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  ZŁOTUCHA Ewa Mirosława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 126; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOŁODZIEJCZYK 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 133; 

  4) głosów ważnych oddano 132; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  FILIPEK Zbigniew Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 156; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GAZDA Marcin 

  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 338; 

  4) głosów ważnych oddano 338; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWWOBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  JACKOWSKI Bolesław 

  –  PŁAZA 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 138; 

  4) głosów ważnych oddano 137; 



– 324 – 

  

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWWOBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  KURLETO Mieczysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 124; 

  4) głosów ważnych oddano 121; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWWOBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  SOBKA Zbigniew 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 97; 

  4) głosów ważnych oddano 93; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GRZĘDA Karol 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 145; 

  4) głosów ważnych oddano 143; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZKUTNIK Janusz 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 125; 

  4) głosów ważnych oddano 124; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  OWCZARZ Stanisław Franciszek 

  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; 



– 325 – 

  

  4) głosów ważnych oddano 156; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  DZIERŻAK Tadeusz 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 100; 

  4) głosów ważnych oddano 97; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWWOBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  JAKÓBCZYK Dariusz Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 88; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MOŻDŻEŃ Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 157; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWWOBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  JAŚKOWSKI Dariusz Wieńczysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 129. 

Wybory do Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim 

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 14 623. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 136 osób, to jest 

41,96% 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 452; 

  4) głosów ważnych oddano 448; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  GOLEŃ Andrzej Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 400; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW "MOJA MAŁA OJCZYZNA" 

  –  PIECH Barbara Ewa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 416; 

  4) głosów ważnych oddano 403; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "MOJA MAŁA OJCZYZNA" 

  –  URBAŃCZYK 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 512; 

  4) głosów ważnych oddano 500; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "MOJA MAŁA OJCZYZNA" 

  –  PLIS 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 506; 

  4) głosów ważnych oddano 488; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  STACHOWICZ Dariusz 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 430; 

  4) głosów ważnych oddano 422; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW JANISZKOWICE 

  –  MOŻDŻEŃ Ryszard Bogusław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 495; 

  4) głosów ważnych oddano 468; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  BAJON Janina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 349; 

  4) głosów ważnych oddano 324; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "MOJA MAŁA OJCZYZNA" 

  –  GOLDMAN Jan Aleksander 

  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 270; 

  4) głosów ważnych oddano 265; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BARTOŚ 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 369; 

  4) głosów ważnych oddano 362; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  DOMŻAŁ Waldemar Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 425; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  MAŁOGŁOWSKA Krystyna Danuta 

  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 378; 

  4) głosów ważnych oddano 354; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  ADAMCZYK Antoni 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 290; 

  4) głosów ważnych oddano 282; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  PIOTROWSKI Dariusz Marek 

  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 423; 

  4) głosów ważnych oddano 413; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "MOJA MAŁA OJCZYZNA" 

  –  SOBCZUK Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 372; 
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  4) głosów ważnych oddano 366; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "MOJA MAŁA OJCZYZNA" 

  –  GOŁOFIT Mariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 130. 

Wybory do Rady Miejskiej w Poniatowej 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12 526. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 710 osób, to jest 

45,59% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 349; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW "MOJA MAŁA OJCZYZNA" 

  –  ZIELIŃSKA Krystyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 187; 

  4) głosów ważnych oddano 1 150; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "MOJA MAŁA OJCZYZNA" 

  –  CZURYSZKIEWICZ Krystyna 

  –  RYBACZEK Janusz Kazimierz 

  b) z listy nr 23 KWW JANA BRZOZOWSKIEGO 

  –  BRZOZOWSKI 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 1 100; 

  4) głosów ważnych oddano 1 060; 

  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KRUK Tadeusz 

  b) z listy nr 20 KWW "MOJA MAŁA OJCZYZNA" 

  –  ADAMSKA Anna Bogumiła 

  –  KUSTRA Jadwiga 

  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 1 088; 

  4) głosów ważnych oddano 1 051; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  WITEK Stanisław 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  BANASZKIEWICZ Piotr Marian 

  c) z listy nr 20 KWW "MOJA MAŁA OJCZYZNA" 

  –  SZEWC Bożena 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 404; 

  4) głosów ważnych oddano 397; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SOŁDEK Karol 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 381; 

  4) głosów ważnych oddano 376; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "MOJA MAŁA OJCZYZNA" 

  –  KĘDZIORA Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 735; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 
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  –  KUCHTA Ryszard 

  b) z listy nr 26 KWW MAŁA OJCZYZNA 2010 

  –  ŚWIĄTEK Seweryn 

  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 438; 

  4) głosów ważnych oddano 428; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  FRĄCKIEWICZ Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 131. 

Wybory do Rady Gminy Wilków 

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 3 952. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 458 osób, to jest 

62,20% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 100; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW GRZEGORZA TERESIŃSKIEGO 

  –  KRAMEK Sławomir 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 247; 

  4) głosów ważnych oddano 242; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KW "PIAST" 

  –  STĘPIEŃ Grzegorz Sławomir 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

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

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 218; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  LEJWODA Jacek Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 129; 

  4) głosów ważnych oddano 128; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KRAMEK Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 226; 

  4) głosów ważnych oddano 222; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW GRZEGORZA TERESIŃSKIEGO 

  –  ŚMIECH Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 294; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  CIEPIELEWSKI Roman Andrzej 

  b) z listy nr 21 KWW GRZEGORZA TERESIŃSKIEGO 

  –  SMYKLA Janusz 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 124; 

  4) głosów ważnych oddano 119; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  BUREK 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 114; 

  4) głosów ważnych oddano 109; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW GRZEGORZA TERESIŃSKIEGO 

  –  CZAPLA 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 149; 

  4) głosów ważnych oddano 146; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOWALSKA Joanna Hanna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 228; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  KLUZIAK Alina 

  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 149; 

  4) głosów ważnych oddano 148; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW GRZEGORZA TERESIŃSKIEGO 

  –  MARKOWSKI Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145; 

  4) głosów ważnych oddano 141; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 21 KWW GRZEGORZA TERESIŃSKIEGO 

  –  MRÓZ Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 142; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW GRZEGORZA TERESIŃSKIEGO 

  –  DRĄG Bernarda 

  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 168; 

  4) głosów ważnych oddano 164; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KUŚ Cezary Julian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 132. 

Wybory do Rady Gminy Dębowa Kłoda 

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 3 348. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 013 osób, to jest 

60,13% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 360; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  SZPAK Krystyna 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  SUTRYK Mirosław 

  c) z listy nr 24 KWW "RAZEM" 
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  –  CZARNACKA Marianna Agnieszka 

  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 169; 

  4) głosów ważnych oddano 167; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CHĘCKIEWICZ Mieczysław Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 165; 

  4) głosów ważnych oddano 163; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  TOKARZEWSKI Mirosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 99; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW "LEPSZE JUTRO" 

  –  STADNIK 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 150; 

  4) głosów ważnych oddano 145; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  SZYMAŃSKA Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 275; 

  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  MATEJCZUK Krzysztof 

  b) z listy nr 23 KWW "LEPSZE JUTRO" 

  –  MADEJ Jacek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 80; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  WILCZYŃSKI Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 89; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW SAMORZĄDNA GMINA 

  –  HARASYMIUK Dariusz Władysław 

  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 168; 

  4) głosów ważnych oddano 166; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW SAMORZĄDNA GMINA 

  –  WEBER 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 155; 

  4) głosów ważnych oddano 154; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  JUNG Krystyna 

  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 182; 

  4) głosów ważnych oddano 181; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  SIKORA Agnieszka 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 98; 

  4) głosów ważnych oddano 92; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW "RAZEM" 

  –  MATEJCZUK Krzysztof Mirosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 133. 

Wybory do Rady Gminy Jabłoń 

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 3 315. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 026 osób, to jest 

61,12% 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 667; 

  4) głosów ważnych oddano 653; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW "ROZWÓJ" 

  –  PTASZNIK Marian 

  –  MATCZUK Mieczysław Władysław 

  –  GLINKA Paweł 

  b) z listy nr 24 KWW RAZEM DLA JABŁONIA 

  –  MATCZUK 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 103; 
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  4) głosów ważnych oddano 99; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "ROZWÓJ" 

  –  CHILIMONIUK 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 364; 

  4) głosów ważnych oddano 357; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GARMOL Roman Paweł 

  b) z listy nr 22 KWW "ROZWÓJ" 

  –  KLIMIUK Tadeusz Józef 

  –  JASZCZUK Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 274; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW "ROZWÓJ" 

  –  DUDA Janusz Marian 

  –  MACIEJUK Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 112; 

  4) głosów ważnych oddano 108; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  JASZCZUK Andrzej Robert 

  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 259; 

  4) głosów ważnych oddano 254; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  TRUBAJ Wiesław 

  b) z listy nr 22 KWW "ROZWÓJ" 

  –  BURZEC Władysław 

  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 240; 

  4) głosów ważnych oddano 237; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW "ROZWÓJ" 

  –  KUNISZYK Agnieszka Maria 

  –  KOZAK Marek Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 134. 

Wybory do Rady Gminy Milanów 

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 3 327. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 765 osób, to jest 

53,05% 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 518; 

  4) głosów ważnych oddano 501; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  ZMORZYŃSKI Paweł 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  ŚCIUBA Tomasz Marek 

  c) z listy nr 22 KWW PAWŁA KRĘPSKIEGO 

  –  KRÓL Aleksander 

  –  ILCZUK Dorota 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 208; 



– 340 – 

  

  4) głosów ważnych oddano 200; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  AFTYKA Józef 

  b) z listy nr 23 KWW MŁODOŚĆ I KREATYWNOŚĆ 

  –  DĄBROWSKI Konrad Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 147; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  NOWAK 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 217; 

  4) głosów ważnych oddano 210; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MALINOWSKI Mirosław 

  b) z listy nr 22 KWW PAWŁA KRĘPSKIEGO 

  –  ADAMOWICZ Czesław 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 96; 

  4) głosów ważnych oddano 96; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW PAWŁA KRĘPSKIEGO 

  –  CHILIMONIUK Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 329; 

  4) głosów ważnych oddano 323; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 
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  –  KALISZ Janusz Andrzej 

  b) z listy nr 22 KWW PAWŁA KRĘPSKIEGO 

  –  HAĆ Anna 

  –  MELNIK Jerzy 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 250; 

  4) głosów ważnych oddano 247; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SIMONIUK Barbara 

  –  WETOSZKA Robert Dariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 135. 

Wybory do Rady Miejskiej w Parczewie 

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 12 448. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 786 osób, to jest 

54,51% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 162; 

  4) głosów ważnych oddano 1 144; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW DOŚWIADCZENIE 

  –  IGNATOWICZ Tomasz 

  b) z listy nr 32 KWW MONIKI KOPIŚ 

  –  KOPIŚ Monika Dorota 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 021; 

  4) głosów ważnych oddano 973; 

  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  NAZARUK Jan Antoni 

  b) z listy nr 28 KWW HENRYK SZYCH 

  –  SZYCH Henryk Konstanty 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 371; 

  4) głosów ważnych oddano 358; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GOŹDZIK Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 416; 

  4) głosów ważnych oddano 398; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  DOMINIK Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 964; 

  4) głosów ważnych oddano 944; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MATEJCZUK Bogusława Barbara 

  b) z listy nr 30 KWW OKRĘGU WYBORCZEGO NR 5 "SĄSIEDZI" 

  –  OGŁOZIŃSKA Jadwiga 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 298; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CHWALCZUK Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 989; 

  4) głosów ważnych oddano 960; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KACZMAREK Adam 

  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  BOJKO 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 516; 

  4) głosów ważnych oddano 506; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 27 KWW ARTURA SOBICHA 

  –  SOBICH Artur 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 413; 

  4) głosów ważnych oddano 405; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW AKTYWNI - GOSPODARNI 

  –  JASTRZĘBSKI Mariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 296; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 25 KWW BEZPARTYJNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  SZYMCZAK Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 323; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
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  –  SOKOŁOWSKI Sławomir Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 136. 

Wybory do Rady Gminy Podedwórze 

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 1 568. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 942 osób, to jest 60,08% 

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 60; 

  4) głosów ważnych oddano 60; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KISIEL Tadeusz Edward 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 61; 

  4) głosów ważnych oddano 60; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GOŁAWSKI Arkadiusz 

  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 117; 

  4) głosów ważnych oddano 115; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW NG PODEDWÓRZE 

  –  STUPAK Grażyna Anna 

  –  MAZUREK Monika 

  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 48; 

  4) głosów ważnych oddano 44; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW NG PODEDWÓRZE 

  –  KWIETNIEWSKA 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 104; 

  4) głosów ważnych oddano 103; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  TYMOSZUK Kazimierz Zygmunt 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 44; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MICHALSKI Mariusz Krzysztof 

  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 257; 

  4) głosów ważnych oddano 251; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  IWANIUK Kazimierz Czesław 

  –  LITWINIUK Janusz 

  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BECHER Artur 

  c) z listy nr 23 KWW NG PODEDWÓRZE 

  –  HOŁOD Robert Ryszard 

  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 100; 

  4) głosów ważnych oddano 100; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW NG PODEDWÓRZE 

  –  MISZCZUK Marian Wiesław 

  –  TARASIUK Jadwiga Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 93; 

  4) głosów ważnych oddano 93; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW NG PODEDWÓRZE 

  –  SOKOŁOWSKA Renata Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 58; 

  4) głosów ważnych oddano 57; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  MOMOT Bogusław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 137. 

Wybory do Rady Gminy Siemień 

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 3 696. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 676 osób, to jest 

45,35% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 6, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 230; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW BEZPARTYJNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 
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  –  SADKOWSKA Anna Maria 

  –  KOLASIŃSKA 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 142; 

  4) głosów ważnych oddano 141; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW BEZPARTYJNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  CABAJ Zbigniew 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 187; 

  4) głosów ważnych oddano 182; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  STANISŁAWEK Bogdan Feliks 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 116; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW BEZPARTYJNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  GRYGOREWICZ Paweł Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153; 

  4) głosów ważnych oddano 151; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW BEZPARTYJNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  MRÓZ Ryszard 

  –  KONARSKA Małgorzata Maria 

  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: 
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  a) z listy nr 22 KWW BEZPARTYJNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  DANILKIEWICZ Leszek Marian 

  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 109; 

  4) głosów ważnych oddano 96; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  MALISZEWSKI Bartłomiej Marcin 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 130; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW BEZPARTYJNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  BEJDA Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 257; 

  4) głosów ważnych oddano 255; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KOPIŚ Mieczysław 

  b) z listy nr 22 KWW BEZPARTYJNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  SOKÓŁ Kazimiera 

  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 94; 

  4) głosów ważnych oddano 93; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW BEZPARTYJNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  ADAMCZYK Stanisława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 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 245; 

  4) głosów ważnych oddano 238; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW BEZPARTYJNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  WÓJCIK Janusz 

  –  MICHALUK Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 138. 

Wybory do Rady Gminy Sosnowica 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 316. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 657 osób, to jest 

71,55% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 144; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW MAS 

  –  SZUPTARSKI Marian Antoni 

  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 183; 

  4) głosów ważnych oddano 181; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KOWALUK Łukasz Henryk 

  b) z listy nr 22 KWW WŁODZIMIERZA MARYJEWSKIEGO 

  –  GACKOWSKI 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 89; 

  4) głosów ważnych oddano 85; 
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  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZYMAŃCZUK Marzena Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 513; 

  4) głosów ważnych oddano 501; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  BANCERZ Stanisław 

  –  WIĄZOWSKA Krystyna 

  –  ZAWADZKA Alina Teresa 

  b) z listy nr 23 KWW RAZEM DLA SOSNOWICY 

  –  GRZYWACZEWSKA Bronisława Katarzyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 181; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  GRZYWACZEWSKI Robert Dariusz 

  b) z listy nr 23 KWW RAZEM DLA SOSNOWICY 

  –  KASPRZYK 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 100; 

  4) głosów ważnych oddano 99; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  KALITA Czesław 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 128; 

  4) głosów ważnych oddano 124; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW RAZEM DLA SOSNOWICY 
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  –  MITRUK Jacek 

  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 175; 

  4) głosów ważnych oddano 166; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  GRZESZCZUK Marek 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  GŁAŻEWSKI 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 137; 

  4) głosów ważnych oddano 136; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  KRYGIER Barbara Janina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 139. 

Wybory do Rady Gminy Baranów 

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 3 465. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 331 osób, to jest 

67,27% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 686; 

  4) głosów ważnych oddano 662; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "RAZEM" 
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  –  NOWAK Jan Franciszek 

  –  GOLUCH Marianna Helena 

  –  LITWINEK Zofia Barbara 

  –  BIEŃKOWSKI Tomasz Artur 

  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 296; 

  4) głosów ważnych oddano 290; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "RAZEM" 

  –  KULIK Ryszard 

  –  WYCZOŁEK Mirosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 140; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW MARKA KUŹMY 

  –  WIAK Andrzej Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153; 

  4) głosów ważnych oddano 150; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PARZYSZEK Krzysztof Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 95; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA - WSPÓLNE DOBRO 

  –  PARZYSZEK Andrzej Jan 

  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 143; 

  4) głosów ważnych oddano 141; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "RAZEM" 

  –  ŻUREK 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 169; 

  4) głosów ważnych oddano 167; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WAWEREK 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 180; 

  4) głosów ważnych oddano 176; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "RAZEM" 

  –  ADAMCZYK Lucjan 

  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 117; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "RAZEM" 

  –  MAZUREK 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 233; 

  4) głosów ważnych oddano 228; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW MARKA KUŹMY 

  –  JANKOWSKA Małgorzata Halina 

  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 112; 

  4) głosów ważnych oddano 110; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "RAZEM" 

  –  MOSKAL Józef Bonifacy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 140. 

Wybory do Rady Gminy Janowiec 

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 3 098. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 011 osób, to jest 

64,91% 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 181; 

  4) głosów ważnych oddano 181; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  AMBRYSZEWSKI Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 191; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW WALDEMAR FIJOŁ 

  –  FIJOŁ Waldemar 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 637; 

  4) głosów ważnych oddano 630; 

  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 21 KWW PRZYJAZNA GMINA JANOWIEC 

  –  KOTOWSKI Wojciech Jan 

  –  PINKIEWICZ Małgorzata 

  –  SZEWCZYK Jerzy Roman 

  –  SZYMAŃSKI Roman Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 349; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  NOWAK Mariusz 

  b) z listy nr 21 KWW PRZYJAZNA GMINA JANOWIEC 

  –  LIS Adam 

  –  WOŹNIAK Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 316; 

  4) głosów ważnych oddano 309; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KILJAN Rafał Michał 

  –  NAPORA Tomasz Grzegorz 

  b) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA JANOWIEC 

  –  DĘBICKI Dariusz Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 308; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KĘCZKOWSKA Stanisława 

  –  KARPETA Sławomir Stanisław 

  –  PACOCHA Teresa Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 141. 

Wybory do Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym 

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 5 775. 

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

55,22% 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 1 240; 

  4) głosów ważnych oddano 1 215; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  WYDRA Kamil 

  b) z listy nr 19 KWW NASZA MAŁA OJCZYZNA 

  –  FURTAS Leszek Stanisław 

  –  WALENCIK Barbara 

  c) z listy nr 20 KWW NASZ WSPÓLNY DOM 

  –  WOLNA Ewa Irena 

  d) z listy nr 21 KWW JANUSZA KOWALSKIEGO 

  –  KOWALSKI Janusz Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 277; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZ WSPÓLNY DOM 

  –  OPOKA Mirosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 235; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZA MAŁA OJCZYZNA 
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  –  WICHA 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 190; 

  4) głosów ważnych oddano 181; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZ WSPÓLNY DOM 

  –  PAŁKA Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 308; 

  4) głosów ważnych oddano 299; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZA MAŁA OJCZYZNA 

  –  KOZAK Henryk 

  –  SMOLAK 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 117; 

  4) głosów ważnych oddano 117; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZA MAŁA OJCZYZNA 

  –  PRUCHNIAK Jakub Hubert 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 453; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZA MAŁA OJCZYZNA 

  –  KRUK Waldemar Józef 

  b) z listy nr 20 KWW NASZ WSPÓLNY DOM 

  –  GUZ Piotr Andrzej 

  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 212; 

  4) głosów ważnych oddano 208; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZ WSPÓLNY DOM 

  –  SUSZEK Rafał 

  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 110; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZ WSPÓLNY DOM 

  –  SUSZEK Roman Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 142. 

Wybory do Rady Gminy Końskowola 

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 7 406. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 906 osób, to jest 

52,74% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 267; 

  4) głosów ważnych oddano 265; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  FREL Roman 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 155; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW "GMINA-WSPÓLNY DOM" 
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  –  KOPRON Halina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 248; 

  4) głosów ważnych oddano 246; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW STANISŁAWA GOŁĘBIOWSKIEGO 

  –  SKWAREK Zbigniew Wiesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 153; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "GMINA-WSPÓLNY DOM" 

  –  KRASUCKI Jacek 

  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 984; 

  4) głosów ważnych oddano 965; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW STANISŁAWA GOŁĘBIOWSKIEGO 

  –  SZPYRA Małgorzata Bożena 

  –  GIZA-MIĄSIK Iwona 

  b) z listy nr 20 KWW "GMINA-WSPÓLNY DOM" 

  –  ROKITA Marta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 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 277; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW STANISŁAWA GOŁĘBIOWSKIEGO 

  –  KOPIŃSKI Waldemar Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 195; 

  4) głosów ważnych oddano 190; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW STANISŁAWA GOŁĘBIOWSKIEGO 

  –  PRZEPIÓRKA Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 357; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW "GMINA-WSPÓLNY DOM" 

  –  CHABROS Małgorzata Stanisława 

  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 340; 

  4) głosów ważnych oddano 335; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PUSTELNIK Mirosław Piotr 

  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 237; 

  4) głosów ważnych oddano 233; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WAŚ Dorota Kazimiera 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 247; 

  4) głosów ważnych oddano 246; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW STANISŁAWA GOŁĘBIOWSKIEGO 

  –  KOZAK Grzegorz Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 159; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ABRAMEK Robert 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 267; 

  4) głosów ważnych oddano 265; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW NIEZALEŻNY JANA DOMAŃSKIEGO 

  –  DOMAŃSKI Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 143. 

Wybory do Rady Gminy Kurów 

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 6 454. 

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

50,34% 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 1 313; 

  4) głosów ważnych oddano 1 278; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW "ST. WÓJCICKI" 

  –  CHABROS Władysław Maciej 

  –  FURTAK Jerzy 

  –  PANECKA Jolanta Maria 

  –  WIEJAK Sławomir Jakub 

  –  ŻURKOWSKA Hanna Maria 

  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 311; 

  4) głosów ważnych oddano 305; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW "ST. WÓJCICKI" 

  –  ŻABA Waldemar 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 134; 

  4) głosów ważnych oddano 127; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW TWOJA GMINA W KUROWIE 

  –  GUZ Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 248; 

  4) głosów ważnych oddano 243; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW "ST. WÓJCICKI" 

  –  KOŁODZIEJ Ludwik 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 139; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW TWOJA GMINA W KUROWIE 

  –  KOŁODZIEJ 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 192; 

  4) głosów ważnych oddano 192; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KRUK Maria Ewa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 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 583; 

  4) głosów ważnych oddano 566; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KOZAK Paweł Adam 

  b) z listy nr 22 KWW KLEMENTOWICE - RAZEM 

  –  TUŹNIK Piotr Feliks 

  –  SAMOREK Sławomir Maciej 

  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 192; 

  4) głosów ważnych oddano 187; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW TWOJA GMINA W KUROWIE 

  –  STĘPNIAK Stefan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 129; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW "ST. WÓJCICKI" 

  –  KOBUS Mirosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 144. 

Wybory do Rady Gminy Markuszów 

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 2 306. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 462 osób, to jest 

63,40% uprawnionych do głosowania. 

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

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 675; 

  4) głosów ważnych oddano 660; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW GMINA SUKCESU 

  –  FIRLEJ Krzysztof 

  –  GRYGIEL Tomasz 

  –  GRADZIŃSKA Teresa Zofia 

  b) z listy nr 22 KWW WSPÓLNA GMINA MARKUSZÓW 2010 

  –  BARWIŃSKI Leszek Michał 

  –  SZYMCZYK Anna Sabina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 146; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KRZEMIŃSKI Jerzy 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 41; 

  4) głosów ważnych oddano 41; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  LIPNICKA Barbara Agata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  NOWACZYK Tadeusz 

  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 167; 

  4) głosów ważnych oddano 166; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  MAŃKA Józef 

  –  SAMOŃ 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 67; 

  4) głosów ważnych oddano 67; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  FILIPIAK Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 40; 

  4) głosów ważnych oddano 37; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW WSPÓLNOTA PRAWICY PUŁAWSKIEJ 

  –  WOCH Leszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 140; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CEGLIŃSKI Zbigniew Czesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 88; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MAZURKIEWICZ Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 86; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PRÓCHNIAK Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 145. 

Wybory do Rady Miejskiej w Nałęczowie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7 558. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 762 osób, to jest 

49,78% 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 1 154; 

  4) głosów ważnych oddano 1 102; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW DLA NAŁĘCZOWA 

  –  ADAMCZYK Tadeusz 

  b) z listy nr 22 KWW "TERAZ NAŁĘCZÓW" 

  –  CHAMERSKI Wojciech 

  c) z listy nr 26 KWW "DLA DOBRA NAŁĘCZOWA" 

  –  SOŁDEK Jerzy Michał 

  d) z listy nr 28 KWW NAŁĘCZÓW - NASZA OJCZYZNA 

  –  MACIĄŻEK Anna 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 275; 

  4) głosów ważnych oddano 272; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 26 KWW "DLA DOBRA NAŁĘCZOWA" 

  –  WILK 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 187; 
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  4) głosów ważnych oddano 184; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 26 KWW "DLA DOBRA NAŁĘCZOWA" 

  –  WARTACZ Jarosław Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg 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 270; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "TERAZ NAŁĘCZÓW" 

  –  PECIO Bogdan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 190; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW DLA NAŁĘCZOWA 

  –  GÓRSKI 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 206; 

  4) głosów ważnych oddano 198; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW DLA NAŁĘCZOWA 

  –  DUDKOWSKI Bogdan 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 261; 

  4) głosów ważnych oddano 258; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW NAŁĘCZÓW.NET 

  –  PARDYKA Wiesław Józef 

  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 270; 

  4) głosów ważnych oddano 267; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE I WSPÓLNA SPRAWA 

  –  SAŁĘGA Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 294; 

  4) głosów ważnych oddano 289; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE I WSPÓLNA SPRAWA 

  –  JEZIERSKA Katarzyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 169; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 28 KWW NAŁĘCZÓW - NASZA OJCZYZNA 

  –  GŁOS Marta Antonina 

  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 214; 

  4) głosów ważnych oddano 214; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WÓJTOWICZ Kazimiera 

  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 264; 

  4) głosów ważnych oddano 259; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WYSOCKA Marta Stanisława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 146. 

Wybory do Rady Gminy Puławy 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9 360. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 451 osób, to jest 

47,55% 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 950; 

  4) głosów ważnych oddano 930; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  MIĘKUS Zbigniew 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  MIZAK Tomasz 

  c) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE 

  –  WOSZCZYK Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 192; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW HENRYKA MAŁKA 

  –  BOLEK Mariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 316; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE 

  –  MILLER Tadeusz Jan 

  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 941; 

  4) głosów ważnych oddano 920; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW DWA BRZEGI KRZYSZTOFA BRZEZIŃSKIEGO 

  –  GÓRA Zbigniew 

  –  KAMOLA Paweł Grzegorz 

  –  OSIAK Dorota Joanna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 210; 

  4) głosów ważnych oddano 207; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE 

  –  BĄKAŁA Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 315; 

  4) głosów ważnych oddano 311; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW DWA BRZEGI KRZYSZTOFA BRZEZIŃSKIEGO 

  –  KASZTELAN Mieczysław 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 302; 

  4) głosów ważnych oddano 294; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE 

  –  SMOLIŃSKA Barbara Joanna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 258; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW DWA BRZEGI KRZYSZTOFA BRZEZIŃSKIEGO 
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  –  PIASECZNY Ryszard 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 294; 

  4) głosów ważnych oddano 292; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW DWA BRZEGI KRZYSZTOFA BRZEZIŃSKIEGO 

  –  CHAŃKO Lech Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 323; 

  4) głosów ważnych oddano 322; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW DWA BRZEGI KRZYSZTOFA BRZEZIŃSKIEGO 

  –  CIELOCH Natalia 

  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 329; 

  4) głosów ważnych oddano 323; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  AMBRYSZEWSKI Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 147. 

Wybory do Rady Gminy Wąwolnica 

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 3 866. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 945 osób, to jest 

50,31% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 539; 

  4) głosów ważnych oddano 523; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW LOKALNA INICJATYWA KOBIET 

  –  JANCZAREK Teresa Władysława 

  b) z listy nr 22 KWW "DLA WSPÓLNEGO DOBRA" 

  –  KRUK Wanda 

  c) z listy nr 23 KWW "OŚWIATA" 

  –  CHMIELNICKI Michał 

  –  JAROSZ Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 146; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW "DLA WSPÓLNEGO DOBRA" 

  –  FALBA Elżbieta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 126; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW RUCH OBYWATELSKI ,,CZAS NA ZMIANY'' 

  –  KOLIBSKI Rafał 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 225; 

  4) głosów ważnych oddano 223; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW RUCH OBYWATELSKI ,,CZAS NA ZMIANY'' 

  –  SZLENDAK Stanisław 

  –  ZIELIŃSKI Ryszard 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 120; 

  4) głosów ważnych oddano 117; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW RUCH OBYWATELSKI ,,CZAS NA ZMIANY'' 

  –  ŁUKA 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 66; 

  4) głosów ważnych oddano 66; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW "DLA WSPÓLNEGO DOBRA" 

  –  TUSIŃSKA Elżbieta 

  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 419; 

  4) głosów ważnych oddano 408; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW LOKALNA INICJATYWA KOBIET 

  –  KAŁDONEK Robert 

  b) z listy nr 21 KWW RUCH OBYWATELSKI ,,CZAS NA ZMIANY'' 

  –  STELMACH Marcin 

  c) z listy nr 22 KWW "DLA WSPÓLNEGO DOBRA" 

  –  TOMASZEWSKA Elżbieta 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 157; 

  4) głosów ważnych oddano 152; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW "DLA WSPÓLNEGO DOBRA" 

  –  SARNOWSKA Bogumiła Teodora 

  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 139; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 26 KWW OSP RĄBLÓW - RAZEM 

  –  WILCZYŃSKI Mieczysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 148. 

Wybory do Rady Gminy Żyrzyn 

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 5 400. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 131 osób, to jest 

57,98% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 262; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KOMITET WYBORCZY STOK 

  –  OSIAK Jarosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 200; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KOMITET WYBORCZY STOK 

  –  SZARUGA 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 130; 

  4) głosów ważnych oddano 130; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINA ŻYRZYN 2010 

  –  GOGACZ Agnieszka 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 142; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINA ŻYRZYN 2010 

  –  SZCZOTKA Lesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 184; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINA ŻYRZYN 2010 

  –  SZLENDAK 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 154; 

  4) głosów ważnych oddano 152; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINA ŻYRZYN 2010 

  –  GRUDA Teresa 

  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 469; 

  4) głosów ważnych oddano 463; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINA ŻYRZYN 2010 

  –  OLSZAK Artur Tomasz 

  b) z listy nr 21 KWW WSPÓLNA GMINA ŻYRZYN 2010 

  –  DRZAZGA 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 257; 

  4) głosów ważnych oddano 251; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINA ŻYRZYN 2010 

  –  MIZURA Halina 

  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 190; 

  4) głosów ważnych oddano 187; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW WSPÓLNA GMINA ŻYRZYN 2010 

  –  BIAŁOTA Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 190; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINA ŻYRZYN 2010 

  –  GROBEL 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 212; 

  4) głosów ważnych oddano 206; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINA ŻYRZYN 2010 

  –  ŚCIBIOR Urszula Teresa 

  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 726; 

  4) głosów ważnych oddano 704; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINA ŻYRZYN 2010 

  –  KOZŁOWSKI Jarosław Adam 

  –  OLSZAK Wojciech 

  b) z listy nr 21 KWW WSPÓLNA GMINA ŻYRZYN 2010 

  –  WACH Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 149. 

Wybory do Rady Miasta Radzyń Podlaski 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13 336. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7 231 osób, to jest 

54,22% 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 1 272; 

  4) głosów ważnych oddano 1 199; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  SAŁATA Sławomir 

  b) z listy nr 22 KWW FORUM SAMORZĄDOWE RADZYNIA 

  –  JANUS Zdzisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 723; 

  4) głosów ważnych oddano 1 663; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  ZAJĄC Mieczysław Tadeusz 

  b) z listy nr 22 KWW FORUM SAMORZĄDOWE RADZYNIA 

  –  WOŁOWIK Krzysztof Stanisław 

  –  STRADCZUK Krzysztof 

  c) z listy nr 26 KWW AKTYWNI DLA RADZYNIA 

  –  WIERZCHOWSKI Dariusz Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 391; 

  4) głosów ważnych oddano 1 341; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  ADAMSKI Adam Kazimierz 

  –  EJSMONT Jarosław 

  b) z listy nr 22 KWW FORUM SAMORZĄDOWE RADZYNIA 

  –  BLICHARZ Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 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 1 356; 

  4) głosów ważnych oddano 1 305; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  ROGUSZEWSKA Aldona Barbara 

  –  SKOWRON Piotr 

  b) z listy nr 22 KWW FORUM SAMORZĄDOWE RADZYNIA 

  –  PIEKUTOWSKI Jacek 

  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 1 489; 

  4) głosów ważnych oddano 1 432; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  MAZUREK Robert 

  b) z listy nr 22 KWW FORUM SAMORZĄDOWE RADZYNIA 

  –  SZYMALA Anna 

  –  BILSKI Dariusz Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 150. 

Wybory do Rady Gminy Borki 

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 4 866. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 903 osób, to jest 

59,66% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 344; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CHOJNACKI Andrzej Wiesław 

  –  CZYŻAK Marcin 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

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

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 309; 

  4) głosów ważnych oddano 303; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BERNACKI Kazimierz Tadeusz 

  –  BUHAJ Janusz 

  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 341; 

  4) głosów ważnych oddano 327; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ZABIELSKI Waldemar 

  –  DANIELUK Jadwiga Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 187; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  ZABIELSKI 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 261; 

  4) głosów ważnych oddano 260; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WITEK Marian 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 140; 

  4) głosów ważnych oddano 138; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  KUR Marianna 

  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 603; 

  4) głosów ważnych oddano 582; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KRYJAK Alina 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  SIUDAJ Elżbieta 

  c) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA BORKI 

  –  KOZIEŁ Waldemar 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 224; 

  4) głosów ważnych oddano 217; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SOKÓŁ 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 283; 

  4) głosów ważnych oddano 271; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  GAWEŁ Wioletta 

  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 196; 

  4) głosów ważnych oddano 194; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BOBER Krystyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 151. 

Wybory do Rady Gminy Czemierniki 

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 3 716. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 124 osób, to jest 

57,16% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 381; 

  4) głosów ważnych oddano 375; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KRÓL Andrzej 

  –  LATEK Eugeniusz 

  b) z listy nr 22 KWW "CZEMIERNIKI" 

  –  ŁĄCZEK Zofia 

  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 708; 

  4) głosów ważnych oddano 706; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DOBROWOLSKA Krystyna Maria 

  –  KOPACZ Teresa 

  –  SZNURA Zbigniew Józef 

  b) z listy nr 22 KWW "CZEMIERNIKI" 

  –  FILIPEK Arkadiusz Tadeusz 

  c) z listy nr 23 KWW MARKA JEŻOWSKIEGO 

  –  JEŻOWSKI Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 130; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  NIEWĘGŁOWSKI Jerzy 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 193; 

  4) głosów ważnych oddano 192; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KANIA 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 173; 

  4) głosów ważnych oddano 169; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW PRAWDA I SAMORZĄDNOŚĆ 

  –  KRUPA Jerzy 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 208; 

  4) głosów ważnych oddano 204; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  TRACZ Wiesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 75; 

  4) głosów ważnych oddano 75; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  JACH Michał Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 249; 
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  4) głosów ważnych oddano 242; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ŁUCEK Elżbieta Jadwiga 

  –  SKUBISZEWSKI Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 152. 

Wybory do Rady Gminy Kąkolewnica Wschodnia 

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 6 776. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 970 osób, to jest 

58,59% 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 725; 

  4) głosów ważnych oddano 706; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW RPS 

  –  SÓJKA Wacław 

  –  KŁOPOTEK Antoni 

  b) z listy nr 30 KWW "JEDNOŚĆ W BRZOZOWICY" 

  –  LECYK Gabryel Wacław 

  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 716; 

  4) głosów ważnych oddano 687; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW RPS 

  –  PŁUDOWSKA Mirosława Jadwiga 

  –  FORYSZEWSKI Radosław 

  b) z listy nr 25 KWW JANUSZA OKSIEJUKA 

  –  OCHNIO Henryk 

  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 555; 

  4) głosów ważnych oddano 540; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW RPS 

  –  KOSIURA Stanisława Halina 

  –  CAP Andrzej 

  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 513; 

  4) głosów ważnych oddano 498; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW RPS 

  –  ZALEWSKI Stanisław Wiesław 

  –  CZERWIŃSKI Piotr 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 302; 

  4) głosów ważnych oddano 290; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW RPS 

  –  SIEDLANOWSKI Stanisław 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 286; 

  4) głosów ważnych oddano 277; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW RPS 

  –  KOT Wincenty 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 641; 

  4) głosów ważnych oddano 624; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW RPS 
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  –  MAJCZYNA Mariusz Piotr 

  –  PARCHOMIUK 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 232; 

  4) głosów ważnych oddano 224; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW RPS 

  –  POGONOWSKA Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 153. 

Wybory do Rady Gminy Komarówka Podlaska 

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 3 418. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 923 osób, to jest 

56,26% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 6, nr 7, w 

których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów 

w okręgach. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 247; 

  4) głosów ważnych oddano 245; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BOROWIK Jan 

  b) z listy nr 23 KWW WSPÓLNA SPRAWNA GMINA 

  –  WEREMCZUK 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 271; 

  4) głosów ważnych oddano 268; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW WSPÓLNA SPRAWNA GMINA 
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  –  ORŁOWSKI Wiesław Stanisław 

  b) z listy nr 25 KWW AKTYWNA SPRAWIEDLIWA GMINA 

  –  ABRAMCZUK 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 200; 

  4) głosów ważnych oddano 193; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW WSPÓLNA SPRAWNA GMINA 

  –  ŁUKASZUK 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 622; 

  4) głosów ważnych oddano 610; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOWALCZUK Andrzej 

  –  WETOSZKA Bogdan Adam 

  b) z listy nr 22 KWW KOMARÓWKA WSPÓLNA SPRAWA 

  –  ILCZUK Sławomir 

  c) z listy nr 23 KWW WSPÓLNA SPRAWNA GMINA 

  –  GRZESIAKOWSKI Grzegorz Marian 

  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 338; 

  4) głosów ważnych oddano 332; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW WSPÓLNA SPRAWNA GMINA 

  –  GRABIŃSKA Marta Anna 

  b) z listy nr 25 KWW AKTYWNA SPRAWIEDLIWA GMINA 

  –  KRUPSKA Joanna Genowefa 

  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 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  KORSZEŃ Dorota Katarzyna 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ŁUKASZUK Zbigniew 

  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 124; 

  4) głosów ważnych oddano 124; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW WSPÓLNA SPRAWNA GMINA 

  –  KASAK Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 121; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 25 KWW AKTYWNA SPRAWIEDLIWA GMINA 

  –  KOWALCZYK Andrzej Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 154. 

Wybory do Rady Gminy Radzyń Podlaski 

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 6 434. 

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

57,09% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 661; 

  4) głosów ważnych oddano 650; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW GMINY RADZYŃ PODLASKI 

  –  CHUDEK Tomasz Piotr 

  b) z listy nr 24 KWW WIESŁAWA MAZURKA 

  –  BOSKO Piotr Dariusz 

  –  GOLEC Janusz 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 429; 

  4) głosów ważnych oddano 407; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 24 KWW WIESŁAWA MAZURKA 

  –  KALICKA Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 416; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 24 KWW WIESŁAWA MAZURKA 

  –  KOŚCIUCZYK Barbara 

  b) z listy nr 28 KWW DLA BIAŁKI 

  –  GOLEC Dorota Barbara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 358; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW GMINY RADZYŃ PODLASKI 

  –  WALICKI Włodzimierz 

  b) z listy nr 24 KWW WIESŁAWA MAZURKA 

  –  FRĄCZEK 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 283; 

  4) głosów ważnych oddano 283; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 24 KWW WIESŁAWA MAZURKA 

  –  WIŚNICKI Dariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 318; 

  4) głosów ważnych oddano 314; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW WIESŁAWA MAZURKA 

  –  KRYJAK Dariusz 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 326; 

  4) głosów ważnych oddano 321; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW GMINY RADZYŃ PODLASKI 

  –  ZABIELSKI Jacek 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 173; 

  4) głosów ważnych oddano 170; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW WIESŁAWA MAZURKA 

  –  MARCINIUK 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 195; 

  4) głosów ważnych oddano 192; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW WSI BRZOSTÓWIEC TERESA STADNICKA 

  –  WALCZYNA 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 243; 

  4) głosów ważnych oddano 241; 
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  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 24 KWW WIESŁAWA MAZURKA 

  –  GROCHOŁA Anna Joanna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 244; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW WIESŁAWA MAZURKA 

  –  GROCHOWSKI Marek Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 155. 

Wybory do Rady Gminy Ulan-Majorat 

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 4 507. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 630 osób, to jest 

58,35% 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 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 352; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW "ROZWÓJ I SAMORZĄDNOŚĆ" 

  –  WAROWNY Jerzy Piotr 

  b) z listy nr 24 KWW "WIELGOSZ" 

  –  WIELGOSZ Tadeusz 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 328; 

  4) głosów ważnych oddano 315; 

  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  MADEJSKI Jerzy Ryszard 

  b) z listy nr 22 KWW "ROZWÓJ I SAMORZĄDNOŚĆ" 

  –  MAZUR Stanisław Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 567; 

  4) głosów ważnych oddano 555; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  MAZUREK Adam Karol 

  –  KOWALCZYK Grzegorz Kazimierz 

  b) z listy nr 22 KWW "ROZWÓJ I SAMORZĄDNOŚĆ" 

  –  GAJDA Szczepan 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 241; 

  4) głosów ważnych oddano 220; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  NIEŚMIAŁEK Ryszard Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "ROZWÓJ I SAMORZĄDNOŚĆ" 

  –  CIEŚLAK Stanisław Zdzisław 

  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 237; 

  4) głosów ważnych oddano 228; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW "ROZWÓJ I SAMORZĄDNOŚĆ" 

  –  PASKUDZKA Elżbieta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 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 507; 

  4) głosów ważnych oddano 495; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW "ROZWÓJ I SAMORZĄDNOŚĆ" 

  –  GROCHOWSKI Kazimierz 

  –  ZARZYCKI Kazimierz 

  b) z listy nr 25 KWW WSI ZAKRZEW 

  –  WIERZCHOWSKA Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 389; 

  4) głosów ważnych oddano 382; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  ZIENKIEWICZ Krzysztof 

  b) z listy nr 22 KWW "ROZWÓJ I SAMORZĄDNOŚĆ" 

  –  WIERZCHOWSKI Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 156. 

Wybory do Rady Gminy Wohyń 

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 5 803. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 618 osób, to jest 

45,11% 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 202; 

  4) głosów ważnych oddano 197; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA WOHYŃ 

  –  LESZAK Sławomir 

  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 238; 

  4) głosów ważnych oddano 234; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KW "PIAST" 

  –  KRATIUK Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 214; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW PRACA I ROZWÓJ 

  –  ZDUNEK Marek Leszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 301; 

  4) głosów ważnych oddano 296; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA WOHYŃ 

  –  BARSZCZEWSKI Krzysztof 

  –  JÓŹWIK Stanisław Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 172; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA WOHYŃ 

  –  OSIPACZ Henryk 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 205; 

  4) głosów ważnych oddano 202; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA WOHYŃ 

  –  JĘDRUSZCZAK Robert Eugeniusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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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 395; 

  4) głosów ważnych oddano 386; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA WOHYŃ 

  –  IWANEJKO Dorota 

  –  MAŃKOWSKI Sławomir 

  –  TUPIKOWSKI Sławomir Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 887; 

  4) głosów ważnych oddano 875; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  JARMOSZUK Edward Adam 

  b) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA WOHYŃ 

  –  TROCHIMIAK Roman Stanisław 

  –  MACKIEWICZ Henryk Józef 

  c) z listy nr 23 KWW PRACA I ROZWÓJ 

  –  PACZEŚNIOWSKI Marek 

  d) z listy nr 24 KW "PIAST" 

  –  DANILUK Marek Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 157. 

Wybory do Rady Miasta Dęblin 

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 14 171. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7 310 osób, to jest 

51,58% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 904; 

  4) głosów ważnych oddano 881; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW CZŁOWIEK GOSPODARKA ROZWÓJ 

  –  KARBOWSKI Krzysztof Szymon 

  b) z listy nr 22 KWW "RAZEM DLA DĘBLINA" 

  –  ANYSZKIEWICZ Roman 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 548; 

  4) głosów ważnych oddano 537; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW DĘBLIN XXI WIEKU 

  –  KRAJEWSKA Danuta 

  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 890; 

  4) głosów ważnych oddano 855; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW "RAZEM DLA DĘBLINA" 

  –  ZAMOJSKI Witold Andrzej 

  –  KARPIŃSKI 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 1 165; 

  4) głosów ważnych oddano 1 138; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW DĘBLIN XXI WIEKU 

  –  AMAROWICZ Beata Anna 

  b) z listy nr 22 KWW "RAZEM DLA DĘBLINA" 

  –  GROBEL Mieczysław Apoloniusz 

  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 993; 

  4) głosów ważnych oddano 959; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW "RAZEM DLA DĘBLINA" 
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  –  WARENICA Waldemar Wiesław 

  –  WIEJAK 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 605; 

  4) głosów ważnych oddano 576; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "RAZEM DLA DĘBLINA" 

  –  KOPACZ 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 564; 

  4) głosów ważnych oddano 555; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "RAZEM DLA DĘBLINA" 

  –  CHOCHOWSKI Waldemar 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 432; 

  4) głosów ważnych oddano 426; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW WITOLDA KLECZKOWSKIEGO 

  –  KLECZKOWSKI Witold Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 209; 

  4) głosów ważnych oddano 1 185; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW DĘBLIN XXI WIEKU 

  –  CEGLARSKI Mariusz Piotr 

  –  KRAWCZAK Mirosław Florian 

  b) z listy nr 22 KWW "RAZEM DLA DĘBLINA" 

  –  PIECHOTA Magdalena Julia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 158. 

Wybory do Rady Gminy Kłoczew 

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 5 971. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 456 osób, to jest 

57,88% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 668; 

  4) głosów ważnych oddano 656; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  CĄKAŁA Marek 

  –  ŁUKASIAK Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 209; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  FILIPEK Ryszard Aleksander 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 282; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW NAPRZÓD GMINO 

  –  CIĘCIARA Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 444; 
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  4) głosów ważnych oddano 437; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BABIK Roman 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  DEMBEK 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 242; 

  4) głosów ważnych oddano 231; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI 

  –  PIĄTEK Zdzisław Florian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg 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 207; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI 

  –  SYCZEWSKA-SYROKA Irena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168; 

  4) głosów ważnych oddano 164; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI 

  –  KORYŚ Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 222; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  CELEJ Teresa Zofia 

  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 248; 

  4) głosów ważnych oddano 245; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI 

  –  GRZYB 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 185; 

  4) głosów ważnych oddano 179; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW NAPRZÓD GMINO 

  –  KRYCZKA Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 227; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI 

  –  SADRZAK Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 178; 

  4) głosów ważnych oddano 173; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  FILIKS Waldemar 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 140; 

  4) głosów ważnych oddano 136; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI 

  –  PARZYSZEK Marek Zdzisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 159. 

Wybory do Rady Gminy w Nowodworze 

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 3 068. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 740 osób, to jest 

56,71% uprawnionych do głosowania. 

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

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 262; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "NASZA MAŁA OJCZYZNA" 

  –  JABŁOŃSKI Jerzy 

  –  CYBULA 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 143; 

  4) głosów ważnych oddano 141; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "NASZA MAŁA OJCZYZNA" 

  –  JURKOWSKI Sławomir 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 119; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WARDAL Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

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

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KULIK Adam 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 143; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KW PRS 

  –  CHACHAJ Rafał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122; 

  4) głosów ważnych oddano 117; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "NASZA MAŁA OJCZYZNA" 

  –  ŁUBIANKA Tadeusz 

  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 424; 

  4) głosów ważnych oddano 407; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  JANISZEK Sławomir Adam 

  –  GRZECHNIK Jan 

  –  PIOTERCZAK Barbara Maria 

  b) z listy nr 20 KWW "NASZA MAŁA OJCZYZNA" 

  –  FILIKS Marzanna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 119; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "NASZA MAŁA OJCZYZNA" 
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  –  KARDAS 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 159; 

  4) głosów ważnych oddano 151; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "NASZA MAŁA OJCZYZNA" 

  –  LEŚKO Bogdan 

  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 244; 

  4) głosów ważnych oddano 242; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KW PRS 

  –  SURMACZ Ireneusz 

  b) z listy nr 20 KWW "NASZA MAŁA OJCZYZNA" 

  –  GĄGAŁA Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 160. 

Wybory do Rady Gminy Stężyca 

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 4 502. 

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

55,44% 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 967; 

  4) głosów ważnych oddano 951; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  BILSKI Stefan 

  b) z listy nr 19 KWW - RAZEM DO SUKCESU 
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  –  WESOŁOWSKI Marek Janusz 

  c) z listy nr 21 KW TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ STĘŻYCY 

  –  SOBIECHOWSKI Henryk 

  –  STELMASIEWICZ Józef 

  –  TOBJASZ Antoni Witold 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 143; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW - RAZEM DO SUKCESU 

  –  SZMANIA Andrzej Franciszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 173; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  SZCZYGIEŁ Dariusz 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 113; 

  4) głosów ważnych oddano 112; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW - RAZEM DO SUKCESU 

  –  KOWALSKI 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 156; 

  4) głosów ważnych oddano 156; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PTASZEK Tadeusz 

  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 187; 

  4) głosów ważnych oddano 186; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW - RAZEM DO SUKCESU 

  –  KULTYS Leszek Szczepan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 76; 

  4) głosów ważnych oddano 75; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WOJDAT Ewa 

  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 192; 

  4) głosów ważnych oddano 191; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WŁODARCZYK Wiesława Genowefa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 160; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW - RAZEM DO SUKCESU 

  –  WILCZAK 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 202; 

  4) głosów ważnych oddano 200; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BŁACHNIO 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 115; 

  4) głosów ważnych oddano 113; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  MARCHEL Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 161. 

Wybory do Rady Gminy Ułęż 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 919. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 773 osób, to jest 

60,74% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 131; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY UŁĘŻ 

  –  MACHUL Weronika Helena 

  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 251; 

  4) głosów ważnych oddano 248; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY UŁĘŻ 

  –  WALASEK Grażyna 

  –  STRĄK Lucyna Bożena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 222; 

  4) głosów ważnych oddano 218; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SOKOŁOWSKI Andrzej 

  b) z listy nr 20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY UŁĘŻ 

  –  CZAPLICKI Jacek Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 135; 

  4) głosów ważnych oddano 133; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA 

  –  CHADAJ 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 338; 

  4) głosów ważnych oddano 332; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  NACZAS Wojciech 

  –  KOSEK Elżbieta 

  b) z listy nr 19 KWW "BEZPIECZNA I PRZYJAZNA GMINA" 

  –  MAKUCH Kazimierz 

  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 369; 

  4) głosów ważnych oddano 364; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  UZDOWSKI Jacek Marek 

  b) z listy nr 20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY UŁĘŻ 

  –  WOJTACHNIO Marian 

  –  KULIKOWSKI Zdzisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 157; 
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  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  KOPACZ Edyta Iwona 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 86; 

  4) głosów ważnych oddano 86; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW "BEZPIECZNA I PRZYJAZNA GMINA" 

  –  SZCZEPAŃSKI Stanisław Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 80; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY UŁĘŻ 

  –  IWON Zbigniew Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 162. 

Wybory do Rady Gminy Mełgiew 

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 6 883. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 171 osób, to jest 

46,07% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 296; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW RODZINA I PRAWO 

  –  KURZEMPA Mieczysław 

  b) z listy nr 27 KWW "PRZYSZŁOŚĆ" 
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  –  HAJDUK Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 263; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW RODZINA I PRAWO 

  –  GALANT Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 687; 

  4) głosów ważnych oddano 674; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  NARODOWIEC Magdalena Bogusława 

  b) z listy nr 19 KWW RODZINA I PRAWO 

  –  KRYSA Wit 

  c) z listy nr 29 KWW "NASZ KRĘPIEC" ELŻBIETA K. KORBUS 

  –  KORBUS Elżbieta Konstancja 

  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 413; 

  4) głosów ważnych oddano 410; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KORGOL Bogdan Andrzej 

  b) z listy nr 19 KWW RODZINA I PRAWO 

  –  OLESZEK Janusz 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 230; 

  4) głosów ważnych oddano 219; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW RODZINA I PRAWO 

  –  POTAPCZUK Mieczysław Piotr 

  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 565; 

  4) głosów ważnych oddano 558; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SIUDA Marian 

  b) z listy nr 19 KWW RODZINA I PRAWO 

  –  TARACHA Paweł Jarosław 

  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 334; 

  4) głosów ważnych oddano 326; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW RODZINA I PRAWO 

  –  KRUKOWSKI Kazimierz 

  b) z listy nr 22 KWW WSPÓLNA GMINA MEŁGIEW 

  –  ZAWADZKA Krystyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 365; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW RODZINA I PRAWO 

  –  CAŁKA Jadwiga 

  b) z listy nr 21 KWW - WS 2010 

  –  CHYŁA Paweł Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 163. 

Wybory do Rady Miejskiej w Piaskach 

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 8 703. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 491 osób, to jest 

51,60% 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 344; 

  4) głosów ważnych oddano 341; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PODGÓRSKI 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 329; 

  4) głosów ważnych oddano 327; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW ZBIGNIEWA TWAROGA 

  –  KOZAK Ireneusz 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 507; 

  4) głosów ważnych oddano 502; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW ZBIGNIEWA TWAROGA 

  –  WOSIAK Wiesław Adam 

  b) z listy nr 23 KWW RYSZARDA SICZKA 

  –  MAZUR Zbigniew Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 387; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ZIĘTEK Piotr 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 291; 
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  4) głosów ważnych oddano 282; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW RYSZARDA SICZKA 

  –  NIEDŹWIADEK Piotr Leszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 346; 

  4) głosów ważnych oddano 343; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW ZBIGNIEWA TWAROGA 

  –  POLASZCZYK Waldemar 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 300; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  AUGUSTYNIAK Mariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 243; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MAŃKA 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 240; 

  4) głosów ważnych oddano 239; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ŁYKUS Leszek Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 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 1 213; 

  4) głosów ważnych oddano 1 182; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW ZBIGNIEWA TWAROGA 

  –  SZAŁEK Waldemar 

  –  SZCZEPANIK Zofia Janina 

  b) z listy nr 23 KWW RYSZARDA SICZKA 

  –  ŁOPUCKA - JASIECZEK Barbara Zofia 

  –  OSAJKOWSKI Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 266; 

  4) głosów ważnych oddano 265; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KASPRZAK Zenon Wacław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 164. 

Wybory do Rady Gminy Rybczewice 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 852. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 568 osób, to jest 

54,98% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 8, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 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 206; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW MIROSŁAWA KWIATOSZA 

  –  FLOR Dariusz Wojciech 

  –  PASIERBIK Elżbieta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

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

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 232; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW MIROSŁAWA KWIATOSZA 

  –  KWIATOSZ Henryk Stanisław 

  –  WLIZŁO Piotr 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 224; 

  4) głosów ważnych oddano 213; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW MIROSŁAWA KWIATOSZA 

  –  KWIATOSZ Mirosław 

  –  BIS Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg 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 147; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW MIROSŁAWA KWIATOSZA 

  –  ŚWIETLICKI Andrzej Jakub 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 85; 

  4) głosów ważnych oddano 85; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW MIROSŁAWA KWIATOSZA 

  –  ŚWIETLICKI Tomasz 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 107; 

  4) głosów ważnych oddano 105; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KOMITET WYBORCZY POLSKA P. 
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  –  MAŃKA Dominik 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 71; 

  4) głosów ważnych oddano 69; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZYMCZUK Konrad Sebastian 

  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 20 KWW MIROSŁAWA KWIATOSZA 

  –  SOBIESIAK Tomasz Tadeusz 

  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 119; 

  4) głosów ważnych oddano 114; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW MIROSŁAWA KWIATOSZA 

  –  LIPA 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 138; 

  4) głosów ważnych oddano 138; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MOŁDOCH Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 142; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  MIŚCIUR Lech 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 79; 

  4) głosów ważnych oddano 78; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW MIROSŁAWA KWIATOSZA 

  –  MIAZGA Ewa Marzena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 165. 

Wybory do Rady Gminy Trawniki 

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 7 376. 

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

41,81% 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 291; 

  4) głosów ważnych oddano 287; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW "ROZWÓJ GMINY" 

  –  KĄDZIELA Monika Irena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 334; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  WARYSZAK Paweł Sławomir 

  –  BALTYN Tymoteusz Kazimierz 

  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 232; 

  4) głosów ważnych oddano 225; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KW "PIAST" 

  –  WOJTAL Elwira Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 402; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BURAK Tomasz Paweł 

  b) z listy nr 21 KWW "ROZWÓJ GMINY" 

  –  MAZUREK Jolanta 

  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 331; 

  4) głosów ważnych oddano 322; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BARTOCHA Sławomir Bogdan 

  b) z listy nr 21 KWW "ROZWÓJ GMINY" 

  –  GADAJ 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 168; 

  4) głosów ważnych oddano 167; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW RAZEM PEŁCZYN 

  –  STACHARSKI Bogusław Henryk 

  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 1 075; 

  4) głosów ważnych oddano 1 041; 

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

  –  OCYSEK Barbara 

  b) z listy nr 22 KWW RODZINA I PRAWO 

  –  PSUJEK Marta 

  c) z listy nr 25 KWW NASZA GMINA TRAWNIKI 

  –  TARCZYLUK Konrad Piotr 

  d) z listy nr 27 KWW "KULTURA" 

  –  JUREK Arkadiusz 

  e) z listy nr 28 KWW NOWOCZESNE TRAWNIKI 

  –  STASIAK Beata Janina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 246; 

  4) głosów ważnych oddano 238; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW "ROZWÓJ GMINY" 

  –  SZUMLAK Bohdan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 166. 

Wybory do Rady Gminy Bełżec 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 825. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 625 osób, to jest 

57,52% 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 566; 

  4) głosów ważnych oddano 550; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  GMOCH Krzysztof Jacek 

  –  HURKAŁA Halina Irena 

  –  KUŚMIERCZAK Jacek 

  –  WARZOCHA Zbigniew 

  –  WIELGOSZ 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 186; 

  4) głosów ważnych oddano 182; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MARYNICZ Kazimierz 

  b) z listy nr 27 KWW SZCZETY 

  –  ZABANDŻAŁA Wiesław Jan 

  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 415; 

  4) głosów ważnych oddano 408; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BABIAK Halina 

  –  GMOCH Marek Władysław 

  b) z listy nr 20 KWW NOWY HORYZONT 

  –  LENTOWICZ Grzegorz 

  c) z listy nr 26 KWW MARIANA PIZUNA 

  –  PIZUN 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 111; 

  4) głosów ważnych oddano 110; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ROMAŃCZUK Ryszard 

  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 173; 
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  4) głosów ważnych oddano 171; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DOMINIK Adam Marek 

  b) z listy nr 20 KWW NOWY HORYZONT 

  –  KUKIEŁKA Jan 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 174; 

  4) głosów ważnych oddano 168; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CHMIELOWIEC Alicja Marzena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 167. 

Wybory do Rady Gminy Jarczów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 036. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 749 osób, to jest 

57,61% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 176; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW ROZWÓJ 

  –  KARCZMARCZYK Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 95; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW ZDZISŁAW WOJNAR "BĄDŹMY RAZEM" 



– 420 – 

  

  –  LIS Bogusław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 92; 

  4) głosów ważnych oddano 92; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KW SPRiON W JARCZOWIE 

  –  KRACZEK Wiktor 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 268; 

  4) głosów ważnych oddano 268; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KUSY Alfred Gustaw 

  b) z listy nr 21 KWW ZDZISŁAW WOJNAR "BĄDŹMY RAZEM" 

  –  DOLANOWSKI 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 164; 

  4) głosów ważnych oddano 164; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KW SPRiON W JARCZOWIE 

  –  SEMENOWICZ Marian 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 144; 

  4) głosów ważnych oddano 144; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BURY Stanisław Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 98; 
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  4) głosów ważnych oddano 96; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  CZOP 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 133; 

  4) głosów ważnych oddano 131; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW ZDZISŁAW WOJNAR "BĄDŹMY RAZEM" 

  –  RACHAŃSKI Lesław 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 97; 

  4) głosów ważnych oddano 93; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW ZDZISŁAW WOJNAR "BĄDŹMY RAZEM" 

  –  GOZDEK 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 96; 

  4) głosów ważnych oddano 94; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW ROZWÓJ 

  –  PILIPCZUK Stanisław Bogdan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 73; 

  4) głosów ważnych oddano 72; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SITNIK Aleksander Wawrzyniec 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 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 198; 

  4) głosów ważnych oddano 196; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOWALSKI Piotr Mariusz 

  b) z listy nr 24 KWW NIWA 

  –  BIELAWSKA Izabela 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 107; 

  4) głosów ważnych oddano 107; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW ZDZISŁAW WOJNAR "BĄDŹMY RAZEM" 

  –  PEREC Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 168. 

Wybory do Rady Gminy Krynice 

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 2 939. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 746 osób, to jest 

59,41% 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 554; 

  4) głosów ważnych oddano 547; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  DZIUBIŃSKA Bogumiła Elżbieta 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  EIFLER Teresa Halina 

  c) z listy nr 20 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY 

  –  SMOLĄG Maria Kazimiera 

  –  ŚMIECH Marek Ryszard 

  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 123; 

  4) głosów ważnych oddano 121; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  CHWALEBA 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 249; 

  4) głosów ważnych oddano 241; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  SACHAJKO Bogdan Wacław 

  b) z listy nr 20 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY 

  –  SZUM Jan Dariusz 

  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 201; 

  4) głosów ważnych oddano 190; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  ADAMCZUK Stanisław Szczepan 

  –  KOBIELARZ 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 107; 

  4) głosów ważnych oddano 107; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KUKIEŁKA Teresa Marzena 

  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 299; 

  4) głosów ważnych oddano 297; 

  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  SZEWCZUK Paweł 

  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KLIMSKA Teresa 

  –  BASAK Antoni Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 208; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOPER Jerzy 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  ISKIERKA Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 169. 

Wybory do Rady Gminy Lubycza Królewska 

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 5 436. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 575 osób, to jest 

47,37% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 366; 

  4) głosów ważnych oddano 360; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW GMINY LUBYCZA KRÓLEWSKA 

  –  WASIUTA Bogdan Dymitr 

  b) z listy nr 23 KWW "LUBYCZA KRÓLEWSKA 2100" 

  –  KAMIŃSKA Bożena 

  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 960; 
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  4) głosów ważnych oddano 915; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MATYJANKA Renata Anna 

  b) z listy nr 22 KWW GMINY LUBYCZA KRÓLEWSKA 

  –  ŻOŁĄDEK Lech 

  –  TARAS Józef 

  –  PARAFINIUK Krystyna 

  c) z listy nr 23 KWW "LUBYCZA KRÓLEWSKA 2100" 

  –  BZOWSKA Alicja Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 165; 

  4) głosów ważnych oddano 162; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW GMINY LUBYCZA KRÓLEWSKA 

  –  WACKO Leszek Ignacy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 141; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW GMINY LUBYCZA KRÓLEWSKA 

  –  SZAŁACKI Lech 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 154; 

  4) głosów ważnych oddano 153; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW "LUBYCZA KRÓLEWSKA 2100" 

  –  GOMUŁKA Leon Roman 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168; 

  4) głosów ważnych oddano 168; 

  5) radną została wybrana: 
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  a) z listy nr 22 KWW GMINY LUBYCZA KRÓLEWSKA 

  –  PRZYBYSZ Krystyna Zdzisława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 185; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW GMINY LUBYCZA KRÓLEWSKA 

  –  PACUŁA Wiesława 

  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 433; 

  4) głosów ważnych oddano 416; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  PAŹDZIOR Grzegorz Marek 

  –  KNAP Ryszard Jan 

  b) z listy nr 22 KWW GMINY LUBYCZA KRÓLEWSKA 

  –  WÓJTOWICZ Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 170. 

Wybory do Rady Miejskiej w Łaszczowie 

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 5 480. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 417 osób, to jest 

62,35% 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 731; 

  4) głosów ważnych oddano 712; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW "ODNOWA GMINY" 
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  –  BYŚ Jan 

  –  PIASECKI Adam 

  b) z listy nr 27 KWW ZIEMIA ŁASZCZOWSKA 

  –  HAWRYLAK Mariusz Wiktor 

  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 178; 

  4) głosów ważnych oddano 177; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "ODNOWA GMINY" 

  –  PAWŁOWSKI 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 204; 

  4) głosów ważnych oddano 192; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PIWKOWSKI Zbigniew 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 238; 

  4) głosów ważnych oddano 229; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  BYŚ Maria Magdalena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 190; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW ZIEMIA 

  –  TUCKI Andrzej Bartłomiej 

  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 264; 

  4) głosów ważnych oddano 264; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "ODNOWA GMINY" 

  –  KUKIEŁKA Leszek 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 295; 

  4) głosów ważnych oddano 290; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "ODNOWA GMINY" 

  –  WARENICA Kazimierz Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 216; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "ODNOWA GMINY" 

  –  PAWŁOWSKI 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 223; 

  4) głosów ważnych oddano 217; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KARWAŃSKI 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 267; 

  4) głosów ważnych oddano 254; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW "ODNOWA GMINY" 

  –  CHROMIEC Izabela Renata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 166; 

  4) głosów ważnych oddano 163; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  WRONKA Piotr 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 207; 

  4) głosów ważnych oddano 202; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "ODNOWA GMINY" 

  –  KUDACH Marek Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 227; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 25 KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA 

  –  WINNICKA Lucyna Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 171. 

Wybory do Rady Gminy Rachanie 

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 4 660. 

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

61,33% 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 468; 

  4) głosów ważnych oddano 457; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW "ZGODA" 
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  –  WYSOCKI Edward 

  b) z listy nr 22 KWW R. MIEDZIAKA 

  –  PAŁCZYŃSKI Wiesław 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 206; 

  4) głosów ważnych oddano 203; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  TYSKI Mieczysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 175; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ŻDAN 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 221; 

  4) głosów ważnych oddano 217; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  TOMCZYK Jadwiga 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 153; 

  4) głosów ważnych oddano 152; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW "ZGODA" 

  –  GRYGLICKI Krzysztof 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 90; 
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  4) głosów ważnych oddano 85; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PLEBAŃSKI Józef Franciszek 

  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 390; 

  4) głosów ważnych oddano 387; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW "ZGODA" 

  –  JAMROŻ Zdzisław 

  –  OSUCH 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 174; 

  4) głosów ważnych oddano 173; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW "ZGODA" 

  –  KRÓL Edward 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 191; 

  4) głosów ważnych oddano 189; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW R. MIEDZIAKA 

  –  MIAZGA Wiesława 

  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 352; 

  4) głosów ważnych oddano 343; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW "ZGODA" 

  –  GLIŃSKI Sylwester Andrzej 

  –  MARCZEWSKI Maciej 

  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 228; 

  4) głosów ważnych oddano 225; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW R. MIEDZIAKA 

  –  KUSIAK Henryk 

  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 206; 

  4) głosów ważnych oddano 203; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW R. MIEDZIAKA 

  –  NOWOSAD Aleksander 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 172. 

Wybory do Rady Gminy Susiec 

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 6 473. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 733 osób, to jest 

57,67% 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 341; 

  4) głosów ważnych oddano 335; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KOWALIK Leszek Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 278; 

  4) głosów ważnych oddano 273; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KOWALCZUK 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 245; 

  4) głosów ważnych oddano 244; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW "ZGODNA GMINA" 

  –  KIJKO Dariusz 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 262; 

  4) głosów ważnych oddano 258; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW "ZGODNA GMINA" 

  –  HAŁASA Piotr 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 327; 

  4) głosów ważnych oddano 319; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  FEDUREK Zbigniew 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 255; 

  4) głosów ważnych oddano 251; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW WIESŁAW ĆMIEL 

  –  ĆMIEL Wiesław Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 376; 

  4) głosów ważnych oddano 368; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SOBOLEWSKA Kamila Elżbieta 

  b) z listy nr 27 KWW ZUBA STANISŁAWA 

  –  ZUB Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 377; 

  4) głosów ważnych oddano 372; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WITKOWSKI Tadeusz Stanisław 

  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  BONDYRA 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 236; 

  4) głosów ważnych oddano 232; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KOSTEK Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 781; 

  4) głosów ważnych oddano 760; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  BONDYRA Franciszek 

  b) z listy nr 21 KWW "ZGODNA GMINA" 

  –  BUJARA Piotr Jan 

  c) z listy nr 28 KWW "NIWA" SUSIEC 

  –  BRODOWSKI Zbigniew Witold 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 251; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KAWKA Roman 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 173. 

Wybory do Rady Gminy Tarnawatka 

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 3 275. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 897 osób, to jest 

57,92% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 125; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  ŚWIDEREK Alicja Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 291; 

  4) głosów ważnych oddano 279; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA TARNAWATKA 

  –  KIEREPKA Barbara Jadwiga 

  –  KUCZMASZEWSKI 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 120; 

  4) głosów ważnych oddano 120; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  DZIURA Lucyna Maria 

  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 137; 

  4) głosów ważnych oddano 137; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA TARNAWATKA 

  –  GRACA Aleksander 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 233; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA TARNAWATKA 

  –  KAMIŃSKI Leszek Józef 

  –  PASZT Anna 

  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 396; 

  4) głosów ważnych oddano 387; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  MACHOWSKI Grzegorz 

  –  MALEC Ryszard 

  b) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA TARNAWATKA 

  –  MRÓZ Tadeusz 

  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 421; 

  4) głosów ważnych oddano 404; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA TARNAWATKA 

  –  NAJDA Janusz 

  –  KOPCZYŃSKI Stanisław Seweryn 

  –  STEFANIAK Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 155; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA TARNAWATKA 

  –  BUCZAK Władysław Krzysztof 

  b) z listy nr 22 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY 

  –  MAZUREK Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 174. 

Wybory do Rady Gminy Telatyn 

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 3 452. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 964 osób, to jest 

56,89% uprawnionych do głosowania. 

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

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 313; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KARGOL Ryszard 

  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  OŻÓG Bogdan Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 171; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WIELOSZ Andrzej Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

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

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 151; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  BOĆKO 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 118; 

  4) głosów ważnych oddano 116; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOZUB Zygmunt Feliks 

  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 311; 

  4) głosów ważnych oddano 307; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DZIEDZIC Ryszard Stefan 

  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  GRABIK Grzegorz 

  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 366; 

  4) głosów ważnych oddano 363; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DZIEDZIC Dariusz 

  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  FRONC-ZIARKO Elżbieta Maria 

  c) z listy nr 20 KW LIGA POLSKICH RODZIN 

  –  RYBAK Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

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

  4) głosów ważnych oddano 214; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  SKWAREK Dariusz Stanisław 

  b) z listy nr 20 KW LIGA POLSKICH RODZIN 

  –  LIPSKA Stanisława Łucja 

  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 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KORGA Grzegorz Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PRYCIUK Józef 

  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 170; 

  4) głosów ważnych oddano 169; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  KUKIEŁKA Leszek Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 175. 

Wybory do Rady Gminy Tomaszów Lubelski 

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 8 878. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 983 osób, to jest 

44,86% 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 360; 

  4) głosów ważnych oddano 353; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  CZUBAJ-GANCARZ Marzena Dorota 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 469; 

  4) głosów ważnych oddano 453; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW MIESZKAŃCÓW GM. TOMASZÓW LUB. 

  –  MIKUŁA Ewa Henryka 

  –  PIECHNIK Kazimierz Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 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 223; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  WOŚ Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 228; 

  4) głosów ważnych oddano 224; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  RZESZUTEK 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 447; 

  4) głosów ważnych oddano 438; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 24 KWW WSPÓLNA DROGA 

  –  SONIAK Roman Józef 

  –  BOROWIEC Stanisław 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 389; 

  4) głosów ważnych oddano 382; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW MIESZKAŃCÓW GM. TOMASZÓW LUB. 

  –  KOSTRUBIEC Kazimierz 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 291; 

  4) głosów ważnych oddano 285; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KORZEŃ 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 210; 

  4) głosów ważnych oddano 206; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  KRAWCZYK Janusz 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 293; 

  4) głosów ważnych oddano 287; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  WITKOWSKI Marian Henryk 

  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 329; 

  4) głosów ważnych oddano 328; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  JAŁOWIEC Krzysztof 

  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 735; 

  4) głosów ważnych oddano 705; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  FUS Łukasz Andrzej 

  b) z listy nr 20 KWW MIESZKAŃCÓW GM. TOMASZÓW LUB. 

  –  WAWRZUSISZYN Ryszard 

  –  KOZDRA Joanna Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 176. 

Wybory do Rady Miejskiej w Tyszowcach 

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 4 339. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 303 osób, to jest 

53,08% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 5, nr 7, w 

których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów 

w okręgach. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 975; 

  4) głosów ważnych oddano 934; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW MARIUSZA ZAJĄCA 

  –  CZARNECKA Zofia 

  –  GĄSIOR Jerzy Wincenty 

  –  GOMOŁA Stanisław Jan 

  –  ZARĘBSKI Janusz 

  b) z listy nr 23 KWW ANDRZEJA PODGÓRSKIEGO 
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  –  PODGÓRSKI Andrzej 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 206; 

  4) głosów ważnych oddano 204; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW ANDRZEJA PODGÓRSKIEGO 

  –  JURKIEWICZ 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 209; 

  4) głosów ważnych oddano 200; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW MARIUSZA ZAJĄCA 

  –  MĘKAL Józef Teofil 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 162; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 24 KWW MARII SIEDLECKIEJ 

  –  SIEDLECKA Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW MARIUSZA ZAJĄCA 

  –  JURKIEWICZ Szczepan 

  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 121; 

  4) głosów ważnych oddano 115; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW MARIUSZA ZAJĄCA 
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  –  LIS Alicja Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW MARIUSZA ZAJĄCA 

  –  DZIKI Barbara 

  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 175; 

  4) głosów ważnych oddano 175; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW MG 

  –  TYMIŃSKI 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 130; 

  4) głosów ważnych oddano 130; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW MARIUSZA ZAJĄCA 

  –  KOZŁOWSKI Robert Ignacy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 125; 

  4) głosów ważnych oddano 125; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW ANDRZEJA PODGÓRSKIEGO 

  –  LIPKA Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 178; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW MARIUSZA ZAJĄCA 
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  –  FURMAN Robert 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 177. 

Wybory do Rady Gminy Ulhówek 

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 4 325. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 124 osób, to jest 

49,11% 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 126; 

  4) głosów ważnych oddano 114; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MACIOCHA 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 167; 

  4) głosów ważnych oddano 165; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW ŁUKASZA KŁĘBKA 

  –  SŁONIEC Dariusz 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 232; 

  4) głosów ważnych oddano 225; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW PRZYJAZNA GMINA ULHÓWEK 

  –  GRUSZECKI Zbigniew Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 301; 

  4) głosów ważnych oddano 292; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW PRZYJAZNA GMINA ULHÓWEK 

  –  DĄBROWSKI Paweł Ireneusz 

  –  KROTKIE Grzegorz 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 116; 

  4) głosów ważnych oddano 112; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW ŁUKASZA KŁĘBKA 

  –  BAGIŃSKI Ryszard 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 235; 

  4) głosów ważnych oddano 223; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BUCZKOWSKA Joanna Maria 

  –  WAWRYSZCZUK Leszek Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 169; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW ŁUKASZA KŁĘBKA 

  –  SENETRA 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 115; 

  4) głosów ważnych oddano 114; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW ŁUKASZA KŁĘBKA 

  –  BARAN Tomasz 

  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 161; 

  4) głosów ważnych oddano 158; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW ŁUKASZA KŁĘBKA 

  –  PRZEDNOWEK Damian 

  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 106; 

  4) głosów ważnych oddano 102; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  STRUMIDŁO Waldemar 

  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 196; 

  4) głosów ważnych oddano 194; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW ŁUKASZA KŁĘBKA 

  –  GAŁAN Izydor Stanisław 

  –  BACHNIUK Grażyna Lilia 

  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 198; 

  4) głosów ważnych oddano 195; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW ŁUKASZA KŁĘBKA 

  –  DYBICH Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 178. 

Wybory do Rady Miasta Włodawa 

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 11 419. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 620 osób, to jest 

49,22% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 199; 

  4) głosów ważnych oddano 1 156; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  FLIS Marek 

  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  PUCHALA Wiesława Maria 

  c) z listy nr 20 KWW WŁODAWA-NASZA SPRAWA 

  –  CZUJ Mariusz Henryk 

  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 1 101; 

  4) głosów ważnych oddano 1 082; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  JARZĄBEK Krzysztof 

  b) z listy nr 19 KW CECH RZEMIOSŁ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

  –  JÓZEFCZUK Mariusz 

  c) z listy nr 20 KWW WŁODAWA-NASZA SPRAWA 

  –  FLIS Krzysztof Sylwester 

  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 1 197; 

  4) głosów ważnych oddano 1 164; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  MUSZYŃSKI Wiesław Stefan 

  b) z listy nr 20 KWW WŁODAWA-NASZA SPRAWA 

  –  SZCZEPAŃSKA Joanna Radosława 

  c) z listy nr 21 KWW "RAZEM DLA WŁODAWY" 

  –  RUDZIEWICZ Beata Katarzyna 

  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 1 011; 

  4) głosów ważnych oddano 980; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  PAMULSKA Łucja Jadwiga 

  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  KAZURO Waldemar Antoni 

  c) z listy nr 20 KWW WŁODAWA-NASZA SPRAWA 

  –  KORZENIEWSKI Tomasz 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 1 112; 

  4) głosów ważnych oddano 1 081; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  DYDIUK Romuald Jerzy 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  ZAŃKO Mariusz Artur 

  c) z listy nr 19 KW CECH RZEMIOSŁ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

  –  KLIMCZUK Janina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 179. 

Wybory do Rady Gminy Hanna 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 594. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 610 osób, to jest 

62,07% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 6, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 182; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  POTAPCZUK Irena 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  DŻEGAN Dariusz 

  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 348; 

  4) głosów ważnych oddano 337; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BŁYSKOSZ Czesław 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  WYGIERA Czesław Władysław 

  c) z listy nr 18 KWW GRAŻYNY KOWALIK 

  –  KIRYCZUK Andrzej 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 398; 

  4) głosów ważnych oddano 388; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW GRAŻYNY KOWALIK 

  –  KWIETNIEWSKI Marek Krzysztof 

  –  CHILCZUK Jerzy 

  b) z listy nr 19 KWW NASZEJ ZIEMI WŁODAWSKIEJ 

  –  CZEKIEJDA 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 136; 

  4) głosów ważnych oddano 134; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW GRAŻYNY KOWALIK 

  –  HAPONIUK 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 112; 
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  4) głosów ważnych oddano 107; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW GRAŻYNY KOWALIK 

  –  POTAPIUK Anna 

  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 18 KWW GRAŻYNY KOWALIK 

  –  ZANIUK Eugeniusz Krzysztof 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 149; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW GRAŻYNY KOWALIK 

  –  ŁUSZCZEWSKI Ambroży 

  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 87; 

  4) głosów ważnych oddano 86; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  STRUK Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185; 

  4) głosów ważnych oddano 181; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW GRAŻYNY KOWALIK 

  –  URYNIUK Marcin 

  –  BORODZIEJ Krzysztof Ignacy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 180. 

Wybory do Rady Gminy Hańsk 

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 3 166. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 650 osób, to jest 

52,12% 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 354; 

  4) głosów ważnych oddano 336; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KORONA Wiesław Kazimierz 

  –  MAZUREK Jarosław Wojciech 

  –  KACZANOWSKI Dariusz Piotr 

  b) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZĄDOWE GMINY HAŃSK 

  –  CIEŚLIKOWSKI Henryk Czesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 197; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZĄDOWE GMINY HAŃSK 

  –  FILIPCZAK Stefan Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 73; 

  4) głosów ważnych oddano 73; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  PSZCZOŁA Henryk Ludwik 

  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 151; 

  4) głosów ważnych oddano 150; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  SKIBIŃSKI Stanisław 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 109; 

  4) głosów ważnych oddano 108; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZĄDOWE GMINY HAŃSK 

  –  LEŚNIEWSKI Wiesław Mikołaj 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 60; 

  4) głosów ważnych oddano 59; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  STRUSZEWSKI Piotr Władysław 

  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 470; 

  4) głosów ważnych oddano 465; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  GRUNWALD Wojciech 

  –  PSZCZOŁA Dariusz Stanisław 

  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  JASIŃSKI Piotr 

  c) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZĄDOWE GMINY HAŃSK 

  –  ŻAKOWSKI Antoni Arkadiusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 125; 
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  4) głosów ważnych oddano 124; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MRÓZ Marianna Jadwiga 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 103; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZĄDOWE GMINY HAŃSK 

  –  ŁADAK Krzysztof Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 181. 

Wybory do Rady Gminy Stary Brus 

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 1 821. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 185 osób, to jest 

65,07% 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 85; 

  4) głosów ważnych oddano 79; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  JURCZUK Sławomir 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 83; 

  4) głosów ważnych oddano 83; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  ŻYBURA Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 180; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  BUDZYŃSKI Mieczysław 

  b) z listy nr 18 KW KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW 

  –  KAMIŃSKI Eljasz 

  –  SOCHAJ Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 83; 

  4) głosów ważnych oddano 83; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KW KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW 

  –  DENISIUK 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 305; 

  4) głosów ważnych oddano 301; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  KOSZKO Zbigniew Piotr 

  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CHOMA Szymon Franciszek 

  –  KOSZKO 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 48; 

  4) głosów ważnych oddano 48; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BARZYCKI Tomasz Jerzy 

  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 183; 

  4) głosów ważnych oddano 178; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  GRZYWACZEWSKI Eugeniusz Władysław 

  –  MIKITIUK Waldemar 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 61; 

  4) głosów ważnych oddano 61; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  TRUMIŃSKA Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 69; 

  4) głosów ważnych oddano 69; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  PAKUŁA 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 88; 

  4) głosów ważnych oddano 86; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KW KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW 

  –  PASTUSZUK Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 182. 

Wybory do Rady Gminy Urszulin 

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 3 344. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 716 osób, to jest 

51,32% uprawnionych do głosowania. 



– 457 – 

  

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 261; 

  4) głosów ważnych oddano 249; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ZACHARSKI Robert 

  b) z listy nr 18 KWW ROMANA WAWRZYCKIEGO 

  –  SZYMAŃSKA Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 92; 

  4) głosów ważnych oddano 84; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZWAJ Stefan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 453; 

  4) głosów ważnych oddano 433; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MISZTALSKI Tomasz Mieczysław 

  –  STEFANOWICZ Andrzej 

  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  ADAMSKA Janina 

  c) z listy nr 20 KWW "RAZEM" BŻWPiK 

  –  RUTKOWSKI 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 119; 

  4) głosów ważnych oddano 116; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  JÓZEFCZUK 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 93; 

  4) głosów ważnych oddano 90; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KOCOT 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 72; 

  4) głosów ważnych oddano 69; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW ROMANA WAWRZYCKIEGO 

  –  KĘDZIERSKA-WOJTAS Marzena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 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 122; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW ROMANA WAWRZYCKIEGO 

  –  SZAWUŁA Tadeusz 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 84; 

  4) głosów ważnych oddano 81; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW ROMANA WAWRZYCKIEGO 

  –  JUSIUK Joanna Ewa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 129; 

  4) głosów ważnych oddano 123; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GÓRSKI Józef Mikołaj 

  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 132; 

  4) głosów ważnych oddano 126; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW ROMANA WAWRZYCKIEGO 

  –  ŻUK Monika Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 147; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  LISIECKI Eugeniusz Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 183. 

Wybory do Rady Gminy Włodawa 

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 4 890. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 607 osób, to jest 

53,31% 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 143; 

  4) głosów ważnych oddano 138; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW TADEUSZA SAWICKIEGO 

  –  BAJ Franciszek Czesław 

  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 397; 

  4) głosów ważnych oddano 377; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW TADEUSZA SAWICKIEGO 

  –  LIS Andrzej Jan 

  –  WIELICZKO Bogusław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 113; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KIEŁKOWICZ Andrzej 

  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 417; 

  4) głosów ważnych oddano 416; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  CHODZIUTKO Jerzy 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  RYBACZUK Barbara Weronika 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 263; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW TADEUSZA SAWICKIEGO 

  –  KLIMKOWICZ Grzegorz 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 156; 

  4) głosów ważnych oddano 145; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  MŁYNARCZYK 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 196; 

  4) głosów ważnych oddano 188; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  MYĆ Mirosław Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182; 

  4) głosów ważnych oddano 178; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GRABARCZUK Maria Ewa 

  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 293; 

  4) głosów ważnych oddano 281; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ZYZA Bogusław Stanisław 

  b) z listy nr 19 KWW TADEUSZA SAWICKIEGO 

  –  SZARPAK Arkadiusz 

  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 442; 

  4) głosów ważnych oddano 432; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MAKAREWICZ Dariusz 

  b) z listy nr 19 KWW TADEUSZA SAWICKIEGO 

  –  KISIEL Krzysztof Feliks 

  –  NAHULUK Bogusław Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 184. 

Wybory do Rady Gminy Wola Uhruska 

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 3 440. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 342 osób, to jest 

39,01% 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 161; 

  4) głosów ważnych oddano 160; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MISIURA Justyna Małgorzata 

  b) z listy nr 18 KWW GMINY WOLA UHRUSKA 

  –  ŁUKASIEWICZ Roman 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 52; 

  4) głosów ważnych oddano 50; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW GMINY WOLA UHRUSKA 

  –  ZIELIŃSKI Jan Sławomir 

  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 145; 

  4) głosów ważnych oddano 145; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW GMINY WOLA UHRUSKA 

  –  NIEWIADOMSKI Tadeusz 

  –  POLAK 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 153; 

  4) głosów ważnych oddano 150; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  DUDA Antoni 

  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 266; 

  4) głosów ważnych oddano 260; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ANTONIUK Bogdan 

  b) z listy nr 18 KWW GMINY WOLA UHRUSKA 

  –  MAZUREK Mieczysław 

  c) z listy nr 21 KWW "RAZEM RAŹNIEJ" 

  –  KOŚCIUK Teresa Antonina 

  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 291; 

  4) głosów ważnych oddano 288; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  LIPERT Radosław 

  b) z listy nr 18 KWW GMINY WOLA UHRUSKA 

  –  KUSZNERUK Marek Jerzy 

  –  RACZYŃSKI Tadeusz Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 265; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW GMINY WOLA UHRUSKA 

  –  SOSIŃSKI Ryszard 

  –  WOJTCZAK Romuald 

  b) z listy nr 20 KWW LESZKA ŁUBKOWSKIEGO 

  –  ŁUBKOWSKI Leszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 185. 

Wybory do Rady Gminy Wyryki 

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 2 268. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 388 osób, to jest 

61,20% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 132; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  PAWLIK 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 240; 

  4) głosów ważnych oddano 233; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  BERKASIUK Kazimierz Walenty 

  –  STASZEWSKA Beata 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 142; 

  4) głosów ważnych oddano 139; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  STRACZUK Wojciech Adam 

  b) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA GMINY WYRYKI 

  –  PAWLIK Sławomir Ryszard 

  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 89; 

  4) głosów ważnych oddano 87; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZEJ ZIEMI WŁODAWSKIEJ 

  –  BŁASZCZUK Bernard 

  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 95; 

  4) głosów ważnych oddano 93; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  BYLINA Andrzej Kazimierz 

  b) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA GMINY WYRYKI 

  –  GOLONKA 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 178; 

  4) głosów ważnych oddano 173; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  MARCINEK Władysława Wanda 

  –  POCHWATKA Edward Jarosław 

  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 210; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  ANTONIUK Barbara Ewa 

  –  SOKOŁOWSKA 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 107; 

  4) głosów ważnych oddano 106; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA GMINY WYRYKI 

  –  ZDOLSKI Marcin 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 99; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA GMINY WYRYKI 

  –  HORSZCZARUK Piotr 

  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 88; 

  4) głosów ważnych oddano 88; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA GMINY WYRYKI 

  –  TARASIUK Tamara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 186. 

Wybory do Rady Gminy Adamów 

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 4 008. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 499 osób, to jest 

62,35% 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 197; 

  4) głosów ważnych oddano 196; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW STANISŁAWA GRZEŚKO 

  –  MICHAŁUSZKO Tomasz Marek 

  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 118; 

  4) głosów ważnych oddano 116; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW STANISŁAWA GRZEŚKO 

  –  SKRZYŃSKI Czesław Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 354; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW DARIUSZA SZYKUŁY 

  –  KOWALCZUK Janusz 

  b) z listy nr 21 KWW STANISŁAWA GRZEŚKO 

  –  CZARNECKI 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 126; 

  4) głosów ważnych oddano 123; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW DARIUSZA SZYKUŁY 

  –  KOZA Jerzy 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 134; 

  4) głosów ważnych oddano 134; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW STANISŁAWA GRZEŚKO 

  –  ZAWIŚLAK 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 404; 

  4) głosów ważnych oddano 396; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW DARIUSZA SZYKUŁY 
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  –  KRAWCZYK Ryszard 

  –  SOŁTYS Dariusz 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 152; 

  4) głosów ważnych oddano 149; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW STANISŁAWA GRZEŚKO 

  –  KAWAŁKO Jan Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 181; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW DARIUSZA SZYKUŁY 

  –  NOWACZYK Bogdan 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 187; 

  4) głosów ważnych oddano 185; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW DLA SZEWNI 

  –  ROMASZKO Witold 

  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 106; 

  4) głosów ważnych oddano 101; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW DARIUSZA SZYKUŁY 

  –  SKIBA Bożena Ela 

  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 287; 

  4) głosów ważnych oddano 286; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW DARIUSZA SZYKUŁY 

  –  RADLIŃSKI Dariusz Jacek 

  b) z listy nr 21 KWW STANISŁAWA GRZEŚKO 

  –  TETERYCZ Jan Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 245; 

  4) głosów ważnych oddano 243; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW STANISŁAWA GRZEŚKO 

  –  GALANT Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 187. 

Wybory do Rady Gminy Grabowiec 

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 3 765. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 719 osób, to jest 

45,66% 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 85; 

  4) głosów ważnych oddano 85; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW AGRO 

  –  KONASZCZUK Renata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 76; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW AGRO 
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  –  PANAS Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 426; 

  4) głosów ważnych oddano 422; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW SŁAWOMIRA SKRZYŃSKIEGO 

  –  BERNARD Jacek Szczepan 

  b) z listy nr 20 KWW AGRO 

  –  KODENIEC Daria Jolanta 

  c) z listy nr 21 KWW TADEUSZA GOŹDZIEJEWSKIEGO 

  –  SKÓRZEWSKI Mateusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 94; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW LEPSZE JUTRO 

  –  RADOMSKI Marek 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 104; 

  4) głosów ważnych oddano 104; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 25 KWW WB 

  –  SWAT Marcin 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 237; 

  4) głosów ważnych oddano 232; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW SŁAWOMIRA SKRZYŃSKIEGO 

  –  SKRZYŃSKI Sławomir Mieczysław 

  b) z listy nr 24 KWW LEPSZE JUTRO 

  –  PEDOWSKI Władysław Leszek 

  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 122; 

  4) głosów ważnych oddano 119; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW AGRO 

  –  BEDNARUK VEL BEDNARCZUK 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 119; 

  4) głosów ważnych oddano 116; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW TADEUSZA GOŹDZIEJEWSKIEGO 

  –  BUCZAK Stanisław 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 152; 

  4) głosów ważnych oddano 150; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW AGRO 

  –  MECH Antoni Leszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 87; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW TADEUSZA GOŹDZIEJEWSKIEGO 

  –  ADAMCZUK Mirosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 75; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW AGRO 
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  –  SITARCZUK Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 131; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW AGRO 

  –  MISIURA Henryk Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 188. 

Wybory do Rady Gminy Komarów-Osada 

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 4 544. 

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

61,31% 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 260; 

  4) głosów ważnych oddano 251; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW WIESŁAWY SIEŃKOWSKIEJ 

  –  SCHAB Edward 

  –  JUSZKIEWICZ Emil 

  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 290; 

  4) głosów ważnych oddano 282; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW ADAMA KOZACZYŃSKIEGO 

  –  MARUCHA Jerzy Piotr 

  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 219; 

  4) głosów ważnych oddano 212; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW WIESŁAWY SIEŃKOWSKIEJ 

  –  CIRUT Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 621; 

  4) głosów ważnych oddano 614; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW WIESŁAWY SIEŃKOWSKIEJ 

  –  PAŁCZYŃSKI Jerzy Andrzej 

  –  WRÓBLEWSKI Jerzy Bogdan 

  –  ZARĘBSKA-JACHYMEK Beata Katarzyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 286; 

  4) głosów ważnych oddano 277; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW WIESŁAWY SIEŃKOWSKIEJ 

  –  BAJWOLUK Tomasz Marek 

  b) z listy nr 21 KWW ADAMA KOZACZYŃSKIEGO 

  –  MAZUR 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 243; 

  4) głosów ważnych oddano 230; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW WIARYGODNI 

  –  TYPEK Roman Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 252; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 19 KWW WIESŁAWY SIEŃKOWSKIEJ 

  –  BIAŁOWOLSKI Henryk Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 326; 

  4) głosów ważnych oddano 320; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW WIESŁAWY SIEŃKOWSKIEJ 

  –  POLCZAK Kazimierz 

  b) z listy nr 21 KWW ADAMA KOZACZYŃSKIEGO 

  –  NADŁONEK Mariusz Tomasz 

  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 278; 

  4) głosów ważnych oddano 277; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW WIESŁAWY SIEŃKOWSKIEJ 

  –  KRACZEK Krzysztof 

  –  ŚLEBODA Bernard Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 189. 

Wybory do Rady Miejskiej w Krasnobrodzie 

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 5 844. 

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

61,76% 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 1 264; 

  4) głosów ważnych oddano 1 225; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA KRASNOBRÓD 
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  –  ŻURAKOWSKI Wojciech Tomasz 

  b) z listy nr 21 KWW RAZEM DLA MIASTA I GMINY KRASNOBRÓD 

  –  GAŁKA Zdzisław Adam 

  –  DROŹDZIEL Jan 

  c) z listy nr 22 KWW "GMINA NASZĄ MAŁĄ OJCZYZNĄ " 

  –  ROCZKOWSKI Tadeusz Andrzej 

  d) z listy nr 23 KWW GMINNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  MISZTAL Kazimierz 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 491; 

  4) głosów ważnych oddano 481; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW GMINNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  BOREK Bernadeta Teresa 

  –  NIZIO Elżbieta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 271; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "GMINA NASZĄ MAŁĄ OJCZYZNĄ " 

  –  GANCARZ Mirosław 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 162; 

  4) głosów ważnych oddano 161; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW GMINNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  ZUB 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 244; 

  4) głosów ważnych oddano 237; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "GMINA NASZĄ MAŁĄ OJCZYZNĄ " 



– 476 – 

  

  –  CIEPLAK Dariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 277; 

  4) głosów ważnych oddano 268; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "GMINA NASZĄ MAŁĄ OJCZYZNĄ " 

  –  FILA Wiesław 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 221; 

  4) głosów ważnych oddano 221; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW GMINNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  DZIURA Mieczysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 430; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW GMINNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  JAKUS Tomasz 

  –  NIZIO Wiesław 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 232; 

  4) głosów ważnych oddano 230; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW GMINNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  MAZUR Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 190. 

Wybory do Rady Gminy Łabunie 

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 4 399. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 343 osób, to jest 

53,26% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 1, nr 2, 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 19 KWW ANTONIEGO WOJCIECHA TURCZYNA 

  –  JĘDRZEJEWSKI Stanisław Grzegorz 

  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 ANTONIEGO WOJCIECHA TURCZYNA 

  –  MRÓZ Paweł 

  4) 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 530; 

  4) głosów ważnych oddano 509; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW ANTONIEGO WOJCIECHA TURCZYNA 

  –  BRANECKI Artur Edward 

  –  JUŚ Józef 

  –  GRULA Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 141; 
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  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE 

  –  KLIMEK Agnieszka Ludwika 

  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 765; 

  4) głosów ważnych oddano 751; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW ANTONIEGO WOJCIECHA TURCZYNA 

  –  JUSZCZAK Ryszard 

  –  KNIAŹ Adam 

  b) z listy nr 20 KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE 

  –  PYSIEWICZ Irena Danuta 

  –  KOSAK Bogdan 

  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 348; 

  4) głosów ważnych oddano 344; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW ANTONIEGO WOJCIECHA TURCZYNA 

  –  ZWOLAN Mirosław 

  –  SIEK 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 418; 

  4) głosów ważnych oddano 399; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW ANTONIEGO WOJCIECHA TURCZYNA 

  –  KRUPA Roman Stanisław 

  –  SZAST 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 138; 

  4) głosów ważnych oddano 137; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW ANTONIEGO WOJCIECHA TURCZYNA 
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  –  KASZTANKIEWICZ Janusz Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 191. 

Wybory do Rady Gminy Miączyn 

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 4 973. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 653 osób, to jest 

53,35% 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 359; 

  4) głosów ważnych oddano 354; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW JÓZEFA DŁUGOSZA 

  –  ŻEROMSKA-SIWCZUK Sylwia Anita 

  –  DŁUGOSZ Józef 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 186; 

  4) głosów ważnych oddano 175; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW BOROWSKIEGO RYSZARDA 

  –  STEFANEK Jan 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 227; 

  4) głosów ważnych oddano 221; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW BOROWSKIEGO RYSZARDA 

  –  BOROWSKI Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 



– 480 – 

  

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 329; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW BOROWSKIEGO RYSZARDA 

  –  CZYŻEWSKI Ryszard Leszek 

  b) z listy nr 20 KWW "TADEUSZA OLESZCZAKA" 

  –  SZOZDA Mirosław 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 336; 

  4) głosów ważnych oddano 333; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW BOROWSKIEGO RYSZARDA 

  –  PŁOTNIKIEWICZ Tomasz 

  b) z listy nr 22 KWW STANISŁAWA KAPICY 

  –  ŁUKASZCZYK Wiesław 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 221; 

  4) głosów ważnych oddano 215; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW BOROWSKIEGO RYSZARDA 

  –  PROKOP Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 203; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW BOROWSKIEGO RYSZARDA 

  –  RUDZIŃSKI 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 166; 

  4) głosów ważnych oddano 164; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 19 KWW BOROWSKIEGO RYSZARDA 

  –  MICHALUK Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 338; 

  4) głosów ważnych oddano 332; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW JÓZEFA DŁUGOSZA 

  –  TAMBOR Marcin Grzegorz 

  b) z listy nr 22 KWW STANISŁAWA KAPICY 

  –  GRĄDZ Jarosław 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 283; 

  4) głosów ważnych oddano 279; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW BOROWSKIEGO RYSZARDA 

  –  SZOKAŁO Marcin 

  b) z listy nr 22 KWW STANISŁAWA KAPICY 

  –  WOŁOSZYN Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 192. 

Wybory do Rady Gminy Nielisz 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 819. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 991 osób, to jest 

62,07% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 244; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW ODRODZENIE 
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  –  JONASZ Jacek 

  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 433; 

  4) głosów ważnych oddano 429; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW ODRODZENIE 

  –  NOWIŃSKI Jerzy 

  –  MAZUR 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 169; 

  4) głosów ważnych oddano 166; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW MARKA ZAJĄCZKOWSKIEGO 

  –  KISZCZAK Barbara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 166; 

  4) głosów ważnych oddano 164; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW ODRODZENIE 

  –  DWORZYCKI 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 195; 

  4) głosów ważnych oddano 188; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW ODRODZENIE 

  –  STAŃCZYK Stanisław Albin 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 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 260; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW ODRODZENIE 

  –  MISIURA 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 204; 

  4) głosów ważnych oddano 204; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW ODRODZENIE 

  –  SMYK Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 166; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW ODRODZENIE 

  –  JAKUBCZAK 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 156; 

  4) głosów ważnych oddano 151; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 25 KWW OPOKA 

  –  ZŁOMANIEC Alicja 

  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 150; 

  4) głosów ważnych oddano 149; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW ODRODZENIE 

  –  KOMAJDA Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142; 
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  4) głosów ważnych oddano 139; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW ODNOWA 

  –  GARBATY Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 248; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW ODRODZENIE 

  –  CHMIEL 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 249; 

  4) głosów ważnych oddano 241; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW MARKA ZAJĄCZKOWSKIEGO 

  –  FORNEK 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 187; 

  4) głosów ważnych oddano 187; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW MARKA ZAJĄCZKOWSKIEGO 

  –  RYBAK Bronisław Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 193. 

Wybory do Rady Gminy Radecznica 

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 5 097. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 806 osób, to jest 

55,05% uprawnionych do głosowania. 
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Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 126; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW "JEDNOŚĆ GMINY RADECZNICA" 

  –  KAPICA Roman Aleksander 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 195; 

  4) głosów ważnych oddano 192; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW EUROGAJ 

  –  RUDNICKI Mieczysław Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg 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 178; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW AKTYWNA GMINA RADECZNICA 

  –  KONDRAT Andrzej 

  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 388; 

  4) głosów ważnych oddano 385; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KW "PIAST" 

  –  KUBINA Zbigniew 

  b) z listy nr 21 KWW AKTYWNA GMINA RADECZNICA 

  –  ZYMON 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 219; 
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  4) głosów ważnych oddano 219; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW "JEDNOŚĆ GMINY RADECZNICA" 

  –  FURMANEK Bogdan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg 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 175; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BRODACZEWSKI Eugeniusz Feliks 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 111; 

  4) głosów ważnych oddano 109; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW "JEDNOŚĆ GMINY RADECZNICA" 

  –  BATORSKI Alfred 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 238; 

  4) głosów ważnych oddano 230; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW AKTYWNA GMINA RADECZNICA 

  –  SMARKALA Mieczysław 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 141; 

  4) głosów ważnych oddano 139; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW AKTYWNA GMINA RADECZNICA 

  –  KRAWIEC Karol 

  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 131; 

  4) głosów ważnych oddano 127; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW "JEDNOŚĆ GMINY RADECZNICA" 

  –  SYKAŁA 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 263; 

  4) głosów ważnych oddano 262; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW "JEDNOŚĆ GMINY RADECZNICA" 

  –  OLECH Jarosław 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 186; 

  4) głosów ważnych oddano 178; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  ŁADOSZ Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 436; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  SITARZ Jan 

  b) z listy nr 20 KW "PIAST" 

  –  DUBAJ Sławomir Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 194. 

Wybory do Rady Gminy Sitno 

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 5 576. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 933 osób, to jest 

52,60% 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 568; 

  4) głosów ważnych oddano 558; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  OSTAPIŃSKA Dorota Teresa 

  b) z listy nr 21 KWW SAMORZĄDNA GMINA 

  –  NIEDŹWIEDŹ Zygmunt 

  –  TARKOT Alina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 190; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW SAMORZĄDNA GMINA 

  –  MAZUREK Janusz Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 209; 

  4) głosów ważnych oddano 206; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW SZCZEPANA JABŁOŃSKIEGO S.I.T.N.O. 

  –  BOROWIEC Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 245; 

  4) głosów ważnych oddano 240; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW SAMORZĄDNA GMINA 

  –  GAZDA Antoni Marian 

  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 222; 

  4) głosów ważnych oddano 219; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW SAMORZĄDNA GMINA 

  –  KOZAK Leszek Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 411; 

  4) głosów ważnych oddano 396; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW SZCZEPANA JABŁOŃSKIEGO S.I.T.N.O. 

  –  STEFAŃCZUK Zbigniew 

  b) z listy nr 21 KWW SAMORZĄDNA GMINA 

  –  TUKIENDORF Edward 

  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 578; 

  4) głosów ważnych oddano 570; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  SZAJNOGA Marek Andrzej 

  b) z listy nr 19 KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE 

  –  JUSZCZAK Andrzej 

  c) z listy nr 21 KWW SAMORZĄDNA GMINA 

  –  BIŁANT Marek 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 112; 

  4) głosów ważnych oddano 112; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  PALIKOT Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 376; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  PAWLICHA Bogdan 

  b) z listy nr 21 KWW SAMORZĄDNA GMINA 

  –  MAZUREK Jerzy Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 195. 

Wybory do Rady Gminy Skierbieszów 

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 4 243. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 301 osób, to jest 

54,23% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 6, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 787; 

  4) głosów ważnych oddano 771; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WOSZUK Jacek 

  –  KOT Piotr 

  b) z listy nr 19 KWW ROLNICZY KOMITET WYBORCZY 

  –  BANACH Andrzej 

  –  BOISKI Zbigniew Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 114; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW ROLNICZY KOMITET WYBORCZY 

  –  CZECHYRA Jacek 

  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 159; 

  4) głosów ważnych oddano 156; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW ROLNICZY KOMITET WYBORCZY 

  –  RÓJ 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 183; 

  4) głosów ważnych oddano 181; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW ROLNICZY KOMITET WYBORCZY 

  –  WIŚNIEWSKI 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 140; 

  4) głosów ważnych oddano 136; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW ROLNICZY KOMITET WYBORCZY 

  –  MAJDAN Dariusz Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW ROLNICZY KOMITET WYBORCZY 

  –  PASZKO Krzysztof 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 204; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DANIELAK Andrzej Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 287; 

  4) głosów ważnych oddano 277; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW ROLNICZY KOMITET WYBORCZY 

  –  KOZAK Andrzej 

  –  SZALA Adam 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 129; 

  4) głosów ważnych oddano 129; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW ROLNICZY KOMITET WYBORCZY 

  –  KOŁODZIEJ Lech 

  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 289; 

  4) głosów ważnych oddano 284; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW ROLNICZY KOMITET WYBORCZY 

  –  KOPCIOWSKI Stanisław Czesław 

  –  SOLECKI Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 196. 

Wybory do Rady Gminy Stary Zamość 

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 4 469. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 885 osób, to jest 

64,56% 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 326; 

  4) głosów ważnych oddano 323; 

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

  –  RACZYŃSKI Henryk 

  b) z listy nr 20 KWW ZIEMI STAROZAMOJSKIEJ 

  –  MRÓZ Wacław 

  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 222; 

  4) głosów ważnych oddano 219; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW ZIEMI STAROZAMOJSKIEJ 

  –  MĘDZIAK Zygmunt 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 357; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WÓJCIK Maria 

  b) z listy nr 21 KWW "NASZ DOM" 

  –  KOSTRUBAŁA Stanisław Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 331; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW "NASZ DOM" 

  –  ZDERKIEWICZ Jan 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 177; 

  4) głosów ważnych oddano 177; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW ZIEMI STAROZAMOJSKIEJ 

  –  BIAŁY Wiesław 

  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 200; 

  4) głosów ważnych oddano 199; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW "NASZ DOM" 

  –  JAROSŁAWSKI Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 428; 

  4) głosów ważnych oddano 417; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW ZIEMI STAROZAMOJSKIEJ 

  –  BĘCAL Urszula Anna 

  b) z listy nr 21 KWW "NASZ DOM" 

  –  ZIELIŃSKA Edyta 

  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 169; 

  4) głosów ważnych oddano 167; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW ZIEMI STAROZAMOJSKIEJ 

  –  MRÓZ Zbigniew Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 190; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW "NASZ DOM" 

  –  GNYP Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 278; 

  4) głosów ważnych oddano 272; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW A. MADYNIAK 
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  –  NOWAK Piotr 

  b) z listy nr 20 KWW ZIEMI STAROZAMOJSKIEJ 

  –  KRZYSZCZUK Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 195; 

  4) głosów ważnych oddano 190; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW ZIEMI STAROZAMOJSKIEJ 

  –  POKRYWKA Mariusz Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 197. 

Wybory do Rady Gminy Sułów 

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 4 077. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 279 osób, to jest 

55,90% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 389; 

  4) głosów ważnych oddano 380; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW LEONA BULAKA 

  –  WALAS Krzysztof Sławomir 

  b) z listy nr 21 KWW TOMASZA PAŃCZYKA 

  –  PRUS-PAŃCZYK Irena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 316; 

  4) głosów ważnych oddano 311; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW LEONA BULAKA 
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  –  PAŃCZYK Henryk Eugeniusz 

  b) z listy nr 21 KWW TOMASZA PAŃCZYKA 

  –  SOSNOWSKI Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 141; 

  4) głosów ważnych oddano 140; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW TOMASZA PAŃCZYKA 

  –  MAGRYTA 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 167; 

  4) głosów ważnych oddano 160; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  PIETRZNIAK 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 127; 

  4) głosów ważnych oddano 125; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW TOMASZA PAŃCZYKA 

  –  BARTNIK Tomasz Robert 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 139; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KW "PIAST" 

  –  PODKOŚCIELNY Mirosław Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 294; 
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  4) głosów ważnych oddano 288; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW LEONA BULAKA 

  –  WYŁUPEK Leszek Stanisław 

  –  SZOSTAK Mariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 123; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW TOMASZA PAŃCZYKA 

  –  WYŁUPEK Lech Bronisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 163; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW TOMASZA PAŃCZYKA 

  –  JAROSZ Piotr Wiesław 

  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 406; 

  4) głosów ważnych oddano 392; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW TOMASZA PAŃCZYKA 

  –  MISIARZ Krystyna 

  –  KOBYLARZ Stanisław 

  –  ŁOŚ Mariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 198. 

Wybory do Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie 

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 9 794. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 663 osób, to jest 

47,61% 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 1 056; 

  4) głosów ważnych oddano 1 038; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW MJ MAZURA 

  –  DROŻDŻYK Mariusz Jacek 

  b) z listy nr 21 KWW "NASZA WSPÓLNA SPRAWA" 

  –  OLCHA Danuta Marta 

  c) z listy nr 27 KWW CZESŁAWA WÓJCIKA 

  –  WÓJCIK Czesław Roman 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 419; 

  4) głosów ważnych oddano 398; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 25 KWW MARIANA KITOWSKIEGO 

  –  KITOWSKI Marian Bogusław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 380; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW MJ MAZURA 

  –  MALEC 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 512; 

  4) głosów ważnych oddano 497; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW MJ MAZURA 

  –  KRASULA Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 772; 

  4) głosów ważnych oddano 737; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW HENRYKA MATEJA 

  –  ZYCH Wiesław Janusz 

  –  WAWRYK Tadeusz 

  b) z listy nr 20 KWW MJ MAZURA 

  –  TRACZYKIEWICZ Andrzej 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 277; 

  4) głosów ważnych oddano 271; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW HENRYKA MATEJA 

  –  SOCHA 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 200; 

  4) głosów ważnych oddano 196; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW MJ MAZURA 

  –  KOT Stanisław Ryszard 

  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 462; 

  4) głosów ważnych oddano 453; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW HENRYKA MATEJA 

  –  MATWIJ Alina 

  b) z listy nr 20 KWW MJ MAZURA 

  –  OLCZAK Aleksander Konstanty 

  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 575; 

  4) głosów ważnych oddano 572; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW MJ MAZURA 

  –  HAŁASA Mirosław Sławomir 

  –  WAWRYK Waldemar 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 199. 

Wybory do Rady Miejskiej w Zwierzyńcu 

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 4 413. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 781 osób, to jest 

40,36% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 9, nr 10, nr 11, 

w których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie 

mandatów w okręgach. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 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 148; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE 

  –  KAŃCZUŁA 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 194; 

  4) głosów ważnych oddano 188; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BARTNIK Sławomir Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 113; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  SOCHA Jan Zenon 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 158; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW U. KOLMAN 

  –  KOLMAN Urszula Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 353; 

  4) głosów ważnych oddano 333; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE 

  –  WELSYNG Mirosław 

  b) z listy nr 24 KWW TWÓJ RADNY 

  –  SZYMAŃSKA Beata 

  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 308; 

  4) głosów ważnych oddano 281; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SIRKO Piotr Roman 

  b) z listy nr 19 KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE 

  –  KAŃCZUŁA Bogdan 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 169; 

  4) głosów ważnych oddano 166; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW NASZA WIEŚ 

  –  KURZAWSKI Edward 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 323; 

  4) głosów ważnych oddano 316; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BUDZYŃSKI Andrzej Ignacy 

  b) z listy nr 19 KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE 

  –  RUSZCZYCKA Wiesława Stefania 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PADYASEK Marek Tomasz 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ARTYMIAK Tomasz Wojciech 

  4) 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 "ŻURAWNICA NASZA WIEŚ" 

  –  MARZEC Leonard 

  b) z listy nr 25 KWW "ŻURAWNICA - WÓLKA" 

  –  NOWAKOWSKI Stefan 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Dział II 

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

Rozdział 1. 

Wybory do Rady Miasta Biłgoraj 

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 22 108. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 11 079 osób, to jest 

50,11% uprawnionych do głosowania. 



– 503 – 

  

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 20 KWW MARIANA KLECHA - NASZ BIŁGORAJ 

  5) lista nr 22 KWW JANUSZA ROSŁANA 

  6) lista nr 23 KWW BIŁGORAJ XXI MIASTO I POWIAT 

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 4 049; 

  4) głosów ważnych oddano 3 867; 

  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: 

  – KACZOR Jan 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – KSIĄŻEK Tomasz Stanisław 

  – LIPIŃSKI Mirosław Piotr 

  
c) 

  

lista nr 22 – KWW JANUSZA ROSŁANA uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – KUSZEWSKI Paweł Kazimierz 

  – NIESPODZIEWAŃSKI Ryszard 

  
d) 

  

lista nr 23 – KWW BIŁGORAJ XXI MIASTO I POWIAT uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – IWANIEC Krzysztof Piotr 

  – PISKORSKI Jacek 

  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 3 430; 

  4) głosów ważnych oddano 3 329; 

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

  
a) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – MISZKIN Benedykt Waldemar 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – ĆWIKŁA Stanisław 

  – KUDZIA Paweł 

  
c) 

  

lista nr 20 – KWW MARIANA KLECHA - NASZ BIŁGORAJ uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – SKAKUJ Adam Feliks 

  
d) 

  

lista nr 22 – KWW JANUSZA ROSŁANA uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – ROSŁAN Janusz Zbigniew 

  – TOCHMAN Jan 

  
e) 

  

lista nr 23 – KWW BIŁGORAJ XXI MIASTO I POWIAT uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – TUJAK Mirosław Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 600; 

  4) głosów ważnych oddano 3 447; 

  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: 

  – ŻBIKOWSKI Krzysztof Adam 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – PATRO Jacek Sławomir 

  
c) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – KRAWIEC Ryszard 

  – SZELIGA Piotr 

  
d) 

  

lista nr 20 – KWW MARIANA KLECHA - NASZ BIŁGORAJ uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KLECHA Marian 

  
e) 

  

lista nr 22 – KWW JANUSZA ROSŁANA uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 

została wybrana: 
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  – ROGOWSKA Regina Franciszka 

  
f) 

  

lista nr 23 – KWW BIŁGORAJ XXI MIASTO I POWIAT uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – DECHNIK Zygmunt 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 2. 

Wybory do Rady Miasta Kraśnik 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 30 164. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 17 120 osób, to jest 

56,76% 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 19 KW STOWARZYSZENIA "LUBIĘ KRAŚNIK" 

  5) lista nr 20 KWW LEWICA, RAZEM DLA KRAŚNIKA I 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 5 016; 

  4) głosów ważnych oddano 4 686; 

  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: 

  – MARCINKOWSKI Zbigniew 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – BARTYSIAK Zbigniew Tomasz 

  – SAJ Tomasz Stanisław 

  
c) 

  

lista nr 19 – KW STOWARZYSZENIA "LUBIĘ KRAŚNIK" uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – JASZOWSKA Anna 

  – POSYNIAK Dorota Agnieszka 

  
d) 

  

lista nr 20 – KWW LEWICA, RAZEM DLA KRAŚNIKA I POWIATU 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – CZŁONKA Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 687; 

  4) głosów ważnych oddano 4 451; 

  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: 

  – DEPTA Mariusz 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – LIS Agnieszka Elżbieta 

  – MADEJEK Jacek 

  
c) 

  

lista nr 19 – KW STOWARZYSZENIA "LUBIĘ KRAŚNIK" uzyskała 

1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – SIEJEWICZ Marzena Hanna 

  
d) 

  

lista nr 20 – KWW LEWICA, RAZEM DLA KRAŚNIKA I POWIATU 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – IWAN Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 651; 

  4) głosów ważnych oddano 3 455; 

  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: 

  – KRAWIEC Piotr Jacek 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 
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  – ALBINIAK Jan Piotr 

  – ZAJĄC Jacek 

  
c) 

  

lista nr 19 – KW STOWARZYSZENIA "LUBIĘ KRAŚNIK" uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BARTOŚ Tadeusz 

  – KUDŁA Wioletta Alicja 

  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 3 766; 

  4) głosów ważnych oddano 3 582; 

  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: 

  – ŚWIDERSKI Paweł 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – BIEŃ Anna 

  – MISIAK Jerzy Adam 

  
c) 

  

lista nr 19 – KW STOWARZYSZENIA "LUBIĘ KRAŚNIK" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – LATOSIEWICZ Krzysztof Gerard 

  
d) 

  

lista nr 20 – KWW LEWICA, RAZEM DLA KRAŚNIKA I POWIATU 

uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – LENART Agnieszka Monika 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 3. 

Wybory do Rady Miasta Lubartów 

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 18 657. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 10 042 osób, to jest 

53,82% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 
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  1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  3) lista nr 19 KWW "PRAWORZĄDNY LUBARTÓW" 

  4) lista nr 20 KWW WSPÓLNOTA LUBARTOWSKA 

  5) lista nr 21 KWW "WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ" 

  6) lista nr 22 KWW SĄSIEDZI 

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 2 388; 

  4) głosów ważnych oddano 2 283; 

  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 ANDRZEJ WOJCIECH 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – KARDASZ ANDRZEJ KRZYSZTOF 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW "PRAWORZĄDNY LUBARTÓW" uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – TOMASIAK JACEK MIKOŁAJ 

  
d) 

  

lista nr 20 – KWW WSPÓLNOTA LUBARTOWSKA uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – POLICHAŃCZUK MAREK ADAM 

  
e) 

  

lista nr 21 – KWW "WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ" uzyskała 1 mandat; radnym 

z tej listy został wybrany: 

  – JEMIELNIAK JANUSZ 

  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 2 360; 

  4) głosów ważnych oddano 2 236; 

  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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  – SIWIEC JAROSŁAW STANISŁAW 

  – ZDUNEK ANDRZEJ 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – WERESZCZYŃSKI ZDZISŁAW KAZIMIERZ 

  
c) 

  

lista nr 20 – KWW WSPÓLNOTA LUBARTOWSKA uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – MACIEJEWICZ ZBIGNIEW 

  
d) 

  

lista nr 21 – KWW "WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ" uzyskała 1 mandat; radną z 

tej listy została wybrana: 

  – GRABEK EWA DANUTA 

  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 2 321; 

  4) głosów ważnych oddano 2 245; 

  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: 

  – WRÓBLEWSKI JAKUB TOMASZ 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – CZOP ANTONI ADAM 

  – PRAŻMO TOMASZ 

  
c) 

  

lista nr 20 – KWW WSPÓLNOTA LUBARTOWSKA uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – ŚCISEŁ JAN STANISŁAW 

  
d) 

  

lista nr 21 – KWW "WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ" uzyskała 1 mandat; radnym 

z tej listy został wybrany: 

  – ZWOLIŃSKI JERZY 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 2 973; 

  4) głosów ważnych oddano 2 859; 

  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: 

  – ZALEWSKI JACEK KAZIMIERZ 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – BODZIACKI JANUSZ STANISŁAW 

  – KOZAK ROBERT ZBIGNIEW 

  
c) 

  

lista nr 20 – KWW WSPÓLNOTA LUBARTOWSKA uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – TRACZ JERZY ZBIGNIEW 

  
d) 

  

lista nr 21 – KWW "WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ" uzyskała 1 mandat; radnym 

z tej listy został wybrany: 

  – BŁASZCZAK ROBERT SZCZEPAN 

  
e) 

  

lista nr 22 – KWW SĄSIEDZI uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 

wybrany: 

  – BEDNARSKI JACEK MARIUSZ 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 4. 

Wybory do Rady Miejskiej w Łęcznej 

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 19 792. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9 179 osób, to jest 

46,38% 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 22 KWW "TWÓJ SAMORZĄD" 

  4) lista nr 23 KWW ŁĘCZNA-WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ 

  5) lista nr 24 KWW WSPÓLNA SPRAWA 

  6) lista nr 25 KWW PPZŁ 

  7) lista nr 26 KWW SAMORZĄDOWE FORUM ZIEMI ŁĘCZYŃSKIEJ 

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 2 478; 

  4) głosów ważnych oddano 2 343; 

  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: 

  – TOR Lech Zbigniew 

  
b) 

  

lista nr 22 – KWW "TWÓJ SAMORZĄD" uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – MATYSEK Janusz Włodzimierz 

  – NOWAK Piotr Wacław 

  
c) 

  

lista nr 23 – KWW ŁĘCZNA-WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – MISIEWICZ Roman Aleksander 

  
d) 

  

lista nr 24 – KWW WSPÓLNA SPRAWA uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 

została wybrana: 

  – WNUK Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 639; 

  4) głosów ważnych oddano 2 517; 

  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: 

  – KUBICKI Jacek Edward 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – PELICA Grzegorz Jacek 

  
c) 

  

lista nr 22 – KWW "TWÓJ SAMORZĄD" uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – MĘŻYŃSKI Krzysztof Modest 

  
d) 

  

lista nr 24 – KWW WSPÓLNA SPRAWA uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – PAWLAK Sebastian Rafał 

  
e) 

  

lista nr 25 – KWW PPZŁ uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 

wybrany: 
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  – LENDZION Grzegorz 

  
f) 

  

lista nr 26 – KWW SAMORZĄDOWE FORUM ZIEMI ŁĘCZYŃSKIEJ 

uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – WARSZAWSKA Katarzyna 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 2 185; 

  4) głosów ważnych oddano 2 063; 

  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: 

  – FLOREK Marzena Renata 

  
b) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – LEKAN Zuzanna Elżbieta 

  
c) 

  

lista nr 24 – KWW WSPÓLNA SPRAWA uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – BORKOWSKA Krystyna Bronisława 

  – MATCZUK Krzysztof 

  
d) 

  

lista nr 25 – KWW PPZŁ uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 

wybrany: 

  – ŁAGODZIŃSKI Zbigniew 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 1 877; 

  4) głosów ważnych oddano 1 775; 

  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: 

  – OLECH Małgorzata Elżbieta 

  
b) 

  

lista nr 23 – KWW ŁĘCZNA-WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – POGONOWSKI Sławomir Lucjan 

  
c) 

  

lista nr 24 – KWW WSPÓLNA SPRAWA uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 
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  – FIJAŁKOWSKI Mariusz Grzegorz 

  – GÓRAL Bogusław 

  
d) 

  

lista nr 26 – KWW SAMORZĄDOWE FORUM ZIEMI ŁĘCZYŃSKIEJ 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – SKIBIŃSKI Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 5. 

Wybory do Rady Miasta Łuków 

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 24 851. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 13 036 osób, to jest 

52,46% 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 22 KWW SAMORZĄDOWCY POWIATU ŁUKOWSKIEGO 

  4) lista nr 23 KW "TERAZ MY" 

  5) lista nr 24 MIĘDZYSĄSIEDZKI KWW ŁUKOWIANIE 

  6) lista nr 25 KW "PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ" 

  7) lista nr 26 KWW ŁUKOWSKA 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 3 265; 

  4) głosów ważnych oddano 3 109; 

  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: 

  – BIELECKA Izabela 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 
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  – CELIŃSKI Zygmunt 

  – ŻURAWSKI Marek Andrzej 

  
c) 

  

lista nr 22 – KWW SAMORZĄDOWCY POWIATU ŁUKOWSKIEGO 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – SKWAREK Andrzej 

  
d) 

  

lista nr 25 – KW "PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KOKOSZKIEWICZ Jarosław 

  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 3 271; 

  4) głosów ważnych oddano 3 110; 

  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: 

  – BANCERZ Urszula 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – GAŁACH Artur 

  – SZUSTEK Dariusz Jan 

  
c) 

  

lista nr 25 – KW "PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – CHUDEK Mariusz Kazimierz 

  
d) 

  

lista nr 26 – KWW ŁUKOWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – WRZOSEK Jan 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 3 019; 

  4) głosów ważnych oddano 2 883; 

  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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  – DOŁĘGA Robert 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – JODEŁKO Krzysztof 

  – STĘPNIEWSKA Agnieszka Monika 

  
c) 

  

lista nr 25 – KW "PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – ZEMŁO Zbigniew 

  
d) 

  

lista nr 26 – KWW ŁUKOWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – OKLIŃSKI 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 3 481; 

  4) głosów ważnych oddano 3 341; 

  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: 

  – GOMOŁA Grzegorz 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – LEŚNIAK Edward Wojciech 

  – RYBICKA-SICIŃSKA Ewa 

  
c) 

  

lista nr 22 – KWW SAMORZĄDOWCY POWIATU ŁUKOWSKIEGO 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KAMIŃSKI Jerzy Longin 

  
d) 

  

lista nr 25 – KW "PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ" uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – TURSKI Zygmunt Krzysztof 

  – ZARZYCKI Michał Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 6. 

Wybory do Rady Miasta Puławy 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

23 radnych. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 41 219. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 18 517 osób, to jest 

44,92% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 20 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PSPP 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 192; 

  4) głosów ważnych oddano 5 051; 

  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: 

  – CICHOŃ Krzysztof Jerzy 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – CZEŻYK Ignacy Tadeusz 

  – ŚCIBIOR Ryszard Józef 

  
c) 

  

lista nr 20 – KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PSPP uzyskała 

3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GROBEL Janusz Marian 

  – KĘDZIORA Anna Stanisława 

  – ŚLIWIŃSKI Zbigniew Marek 

  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 4 773; 

  4) głosów ważnych oddano 4 585; 

  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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  – KOWALCZYK Waldemar Adam 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GUTOWSKA Teresa Iwona 

  – SEREDYN Sławomir Jan 

  
c) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – JARZĄBEK Halina Anna 

  – KRASZEWSKI Tomasz 

  
d) 

  

lista nr 20 – KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PSPP uzyskała 

1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – DZIERŻAWSKA Anna 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 3 791; 

  4) głosów ważnych oddano 3 603; 

  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: 

  – BIŃCZAK Barbara 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – POWSZEDNIAK Teodor Tadeusz 

  – ŚLIWCZYŃSKI Stefan Eugeniusz 

  
c) 

  

lista nr 20 – KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PSPP uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – SMOLAK Ryszard 

  – SZYMAŃSKA Elżbieta 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 4 761; 

  4) głosów ważnych oddano 4 566; 

  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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  – JADCZYSZYN Tamara Irena 

  – JĘDRZEJCZYK Cezary Anatol 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – PANEK Tomasz Piotr 

  – ŚLIWA Andrzej 

  
c) 

  

lista nr 20 – KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PSPP uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – WÓJCIK Ewa 

  – ZAMOJSKI Grzegorz Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 7. 

Wybory do Rady Miejskiej w Rykach 

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 17 089. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9 590 osób, to jest 

56,12% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 19 KW PRS 

  5) lista nr 20 KW GPS W RYKACH 

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 2 334; 

  4) głosów ważnych oddano 2 216; 

  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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  – JANKOWSKI Włodzimierz Zdzisław 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – MIŁOSZ Zbigniew 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – OCHAP Marek 

  
d) 

  
lista nr 19 – KW PRS uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – WOŹNIAK Kazimierz 

  
e) 

  

lista nr 20 – KW GPS W RYKACH uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – GĄSKA Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 484; 

  4) głosów ważnych oddano 2 384; 

  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: 

  – GRUDNIAK Krystyna Anna 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KUREK Andrzej Wawrzyniec 

  
c) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – BECZEK Stanisława 

  
d) 

  
lista nr 19 – KW PRS uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – SZAFRANEK Roman Adam 

  
e) 

  

lista nr 20 – KW GPS W RYKACH uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – PIĄTEK Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 542; 
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  4) głosów ważnych oddano 2 408; 

  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: 

  – SADURA Mirosław Waldemar 

  – SZLENDAK Jarosław 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – KUCHNIO Elżbieta 

  – PIWOŃSKI Dariusz Jacek 

  
c) 

  

lista nr 20 – KW GPS W RYKACH uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy 

zostali wybrani: 

  – KORNAS Andrzej Bogusław 

  – URBAŃSKI Bogdan Jerzy 

  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 2 230; 

  4) głosów ważnych oddano 2 103; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KAPUSTA Józef Janusz 

  – NOWAKOWSKI Zbigniew 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – KURZYDŁO Andrzej 

  
c) 

  
lista nr 19 – KW PRS uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – WESOŁEK Dorota Hanna 

  
d) 

  

lista nr 20 – KW GPS W RYKACH uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – NOJEK Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 8. 

Wybory do Rady Miasta Świdnik 

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 33 538. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 13 731 osób, to jest 

40,94% 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 19 KWW RODZINA I PRAWO 

  3) lista nr 20 KWW ŚWS 

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 3 359; 

  4) głosów ważnych oddano 3 230; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BORKOWSKI Wojciech Stanisław 

  – WIKTOROWICZ Hubert 

  
b) 

  

lista nr 19 – KWW RODZINA I PRAWO uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – PATRZAŁA Kazimierz Wacław 

  – RADEK Andrzej Tomasz 

  
c) 

  
lista nr 20 – KWW ŚWS uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – WILK Mariusz 

  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 3 515; 

  4) głosów ważnych oddano 3 318; 

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

  
a) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KRÓL Tomasz Ryszard 

  
b) 

  

lista nr 19 – KWW RODZINA I PRAWO uzyskała 4 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – OLECHNOWICZ Katarzyna 

  – RADEK Włodzimierz Sylwester 

  – SUSKI Aleksander Stanisław 

  – TARKOWSKI Mirosław Piotr 

  
c) 

  
lista nr 20 – KWW ŚWS uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KRUCZEK Krzysztof 

  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 2 918; 

  4) głosów ważnych oddano 2 796; 

  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: 

  – PRANAGAL Paweł Piotr 

  
b) 

  

lista nr 19 – KWW RODZINA I PRAWO uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – BACHANEK Kazimierz 

  – KARWOWSKI Piotr 

  – KRÓLIK Janusz Grzegorz 

  
c) 

  
lista nr 20 – KWW ŚWS uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – DEC Zenon Lucjan 

  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 3 939; 

  4) głosów ważnych oddano 3 808; 

  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: 

  – DOROBA Grzegorz Wojciech 

  – SKROK Stanisław 

  
b) 

  

lista nr 19 – KWW RODZINA I PRAWO uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – BONDOS Alfred Stefan 

  – KUBINIEC Stanisław Wojciech 

  
c) 

  
lista nr 20 – KWW ŚWS uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – OSINA Jakub 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 9. 

Wybory do Rady Miasta Tomaszów Lubelski 

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 16 989. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8 753 osób, to jest 

51,52% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  5) lista nr 20 KWW NIWA 

  6) lista nr 21 KW AKCJA WYBORCZA NA RZECZ MIASTA 

  7) lista nr 22 KWW RYSZARDA SOBCZUKA - GOSPODARNI 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 771; 

  4) głosów ważnych oddano 2 628; 

  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: 

  – ŚRUTWA Grażyna 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – KŁOCZKOWSKA Romana 

  – PAWŁUCKI Jacek Stanisław 

  – SZCZEPANIUK Ryszard 

  
c) 

  

lista nr 21 – KW AKCJA WYBORCZA NA RZECZ MIASTA uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – ŁYSIAK Marian Bolesław 

  – PUŹNIAK Robert 

  
d) 

  

lista nr 22 – KWW RYSZARDA SOBCZUKA - GOSPODARNI uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – SOBCZUK Ryszard Andrzej 

  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 2 862; 

  4) głosów ważnych oddano 2 721; 

  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: 

  – KLESZCZYŃSKI Leszek Stanisław 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GMURKOWSKI Ryszard Jan 

  – WRÓBEL Beata Irena 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – BAŁABUCH Maria 

  – BUCZEK Wiesław Jan 

  – SIERADZKI Stanisław Antoni 

  
d) 

  

lista nr 21 – KW AKCJA WYBORCZA NA RZECZ MIASTA uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – ŚWIDEREK Mieczysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 3 001; 

  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: 

  – WIŚNIEWSKI Andrzej Piotr 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – SZALUŚ Marek Piotr 

  
c) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – DRĄŻEK Wiesław 

  – FUS Mirosław Zbigniew 

  
d) 

  
lista nr 20 – KWW NIWA uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – PIWKO-WITKOWSKA Ewa Katarzyna 

  
e) 

  

lista nr 21 – KW AKCJA WYBORCZA NA RZECZ MIASTA uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KOPROWSKI Ryszard Marian 

  
f) 

  

lista nr 22 – KWW RYSZARDA SOBCZUKA - GOSPODARNI uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KUCZYŃSKI Zbigniew Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 10. 

Wybory do Rady Gminy Zamość 

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 17 243. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8 082 osób, to jest 

46,87% 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 19 KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE 

  4) lista nr 20 KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO 

  5) lista nr 21 KW "PIAST" 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 901; 

  4) głosów ważnych oddano 2 797; 

  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: 

  – BONDYRA Wiesław Tomasz 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – ŁATA Zenon 

  
c) 

  

lista nr 20 – KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO uzyskała 4 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DOBROMILSKI Sylwester Wiesław 

  – MAROS Krystyna Teodozja 

  – SKIBA Kazimierz 

  – STANKIEWICZ Leszek Wojciech 

  
d) 

  
lista nr 21 – KW "PIAST" uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – SKORUPKA Anna Ewa 

  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 2 958; 

  4) głosów ważnych oddano 2 799; 

  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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  – KUDYK Piotr 

  
b) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – SZYMAŃSKA Halina Maria 

  
c) 

  

lista nr 20 – KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO uzyskała 5 mandatów; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BONDYRA Jerzy Henryk 

  – KOCZUŁAP Piotr Władysław 

  – OSIAK Stanisław 

  – SZAST Jerzy 

  – ZIARKIEWICZ Wiesława Stanisława 

  
d) 

  

lista nr 21 – KW "PIAST" uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 

wybrany: 

  – KOCZUŁAP Wiesław Michał 

  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 2 223; 

  4) głosów ważnych oddano 2 129; 

  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: 

  – ADAMCZUK Jacek Stefan 

  
b) 

  

lista nr 20 – KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO uzyskała 4 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DZIUBIŃSKI Stanisław 

  – KARWAT Aneta 

  – KWOKA Wiesław Janusz 

  – TŁUCZKIEWICZ Dariusz Marek 

  
c) 

  

lista nr 21 – KW "PIAST" uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 

wybrany: 

  – WELCZ Czesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Dział III 

Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu 
 

Rozdział 1. 

Wybory do Rady Masta Biała Podlaska 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

23 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 45 999. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 20 494 osób, to jest 

44,55% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  5) lista nr 18 KWW AS 

  6) lista nr 19 KWW NASZE MIASTO WSPÓLNE DOBRO 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 063; 

  4) głosów ważnych oddano 4 848; 

  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: 

  – GODLEWSKI Waldemar Marian 

  – MAJEWSKA Ewa 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – IZDEBSKI Marcin Józef 

  
c) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 



– 529 – 

  

  – KONARSKI Stefan 

  – ŁAGOWSKA Alicja Stanisława 

  
d) 

  
lista nr 18 – KWW AS uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – DĘBSKI 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 4 617; 

  4) głosów ważnych oddano 4 426; 

  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: 

  – DROŹDZIEL Jadwiga 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – SOSNOWSKI Wojciech Grzegorz 

  
c) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – KURAŚ Marek 

  – SUSZCZYŃSKI Sławomir Jan 

  
d) 

  
lista nr 18 – KWW AS uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – MICHALCZUK Mariusz 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 4 453; 

  4) głosów ważnych oddano 4 251; 

  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: 

  – ŚWIATŁOWSKI Marek Edward 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 
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  – GOŹDZIOŁKO Marek Mieczysław 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – NITYCHORUK Andrzej Stanisław 

  
d) 

  
lista nr 18 – KWW AS uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – CZAPSKI Andrzej Antoni 

  
e) 

  

lista nr 19 – KWW NASZE MIASTO WSPÓLNE DOBRO uzyskała 1 mandat; 

radną z tej listy została wybrana: 

  – KIEC Małgorzata Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 7 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 361; 

  4) głosów ważnych oddano 6 135; 

  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: 

  – NOWAK Kazimierz Stanisław 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – CHMIEL Henryk 

  
c) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – LITWINIUK Michał Piotr 

  – WILCZEWSKI Adam 

  
d) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – NIKOŁAJCZUK Stanisław 

  – STEFANIUK Dariusz Paweł 

  
e) 

  
lista nr 18 – KWW AS uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – SADOWSKI Jerzy Bolesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 2. 

Wybory do Rady Miasta Chełm 

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 55 347. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 25 309 osób, to jest 

45,73% 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 19 KW ROZWÓJ I DEMOKRACJA 

  5) lista nr 20 KWW AGATY FISZ "POSTAW NA CHEŁM" 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 751; 

  4) głosów ważnych oddano 5 455; 

  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: 

  – GRABCZUK Dariusz 

  – MALINOWSKI Piotr 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – SZWED Zdzisław 

  
c) 

  

lista nr 19 – KW ROZWÓJ I DEMOKRACJA uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – MOŚCICKI Stanisław 

  
d) 

  

lista nr 20 – KWW AGATY FISZ "POSTAW NA CHEŁM" uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MAZUREK Zbigniew Władysław 

  – SUCHAŃ Ewa Beata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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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 6 969; 

  4) głosów ważnych oddano 6 662; 

  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: 

  – LIS Joanna 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KOWALCZUK Mariusz 

  – ŁAŃCUCKI Tadeusz 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – CZECH Mirosław Jan 

  
d) 

  

lista nr 20 – KWW AGATY FISZ "POSTAW NA CHEŁM" uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MARDOŃ Ryszarda Anna 

  – TOFIL Arkadiusz Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 131; 

  4) głosów ważnych oddano 5 867; 

  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: 

  – JAWORSKI Jerzy Andrzej 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – KUŚMIERZ Waldemar Tadeusz 

  
c) 

  

lista nr 20 – KWW AGATY FISZ "POSTAW NA CHEŁM" uzyskała 

3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – FISZ Agata 

  – GARDZIŃSKI Zygmunt Marcin 

  – KASZAK Elżbieta 

  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 6 458; 

  4) głosów ważnych oddano 6 178; 

  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: 

  – DŻAMAN Ryszard 

  – SOKÓŁ Małgorzata 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – WIELICZKO Mariusz 

  
c) 

  

lista nr 19 – KW ROZWÓJ I DEMOKRACJA uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – BARANOWSKI Maciej Maksym 

  
d) 

  

lista nr 20 – KWW AGATY FISZ "POSTAW NA CHEŁM" uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – LIPCZUK Marian Jan 

  – TELEŻNIKOW Elżbieta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 3. 

Wybory do Rady Miasta Lublin 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

31 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 274 609. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 109 434 osób, to jest 

39,85% 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 KKW LISTA SIERAKOWSKIEJ - LEWICA 

  5) lista nr 21 KWW ZBIGNIEWA WOJCIECHOWSKIEGO 

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 13 653; 

  4) głosów ważnych oddano 13 254; 

  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: 

  – DREHER Piotr Leon 

  – JURKOWSKI Zbigniew Wiktor 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – NOWAK Marcin Andrzej 

  – POGORZAŁEK Marcin Maciej 

  – TARGOŃSKI Zbigniew Piotr 

  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 18 170; 

  4) głosów ważnych oddano 17 794; 

  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: 

  – GĄBKA Jan 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – BEDNARCZYK Jacek Krzysztof 

  – ZACZYŃSKI Mateusz Adam 

  
c) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – DROZD Zdzisław 

  – KUTY Piotr Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 18 928; 

  4) głosów ważnych oddano 18 488; 

  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: 

  – ŁAWNICZAK Zbigniew Ryszard 

  – MADEJEK Jan 

  – PAKUŁA Jarosław Andrzej 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – JAKUBOWSKI Marek Wacław 

  – JEZIOR Dariusz Andrzej 

  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 22 827; 

  4) głosów ważnych oddano 22 301; 

  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: 

  – KRAKOWSKI Wojciech Andrzej 

  – KRAWCZYK Michał Mateusz 

  – MROCZKOWSKA Elżbieta Katarzyna 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 
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  – BANACH Mariusz Janusz 

  – MACH Jadwiga 

  – TUŁAJEW Sylwester Karol 

  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 18 061; 

  4) głosów ważnych oddano 17 636; 

  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: 

  – PODGÓRSKI Stanisław 

  – WCISŁO Marta Anna 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – KOWALCZYK Piotr Zbigniew 

  – SICZEK Krzysztof Jacek 

  – SUCHANOWSKA Małgorzata Teresa 

  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 17 795; 

  4) głosów ważnych oddano 17 393; 

  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: 

  – DANIEWSKI Leszek Kazimierz 

  – STEPANIUK Beata Elżbieta 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – DADOS Elżbieta Jolanta 

  – PITUCHA Tomasz Zbigniew 

  – RYBA Mieczysław Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 4. 

Wybory do Rady Miejskiej w Zamościu 

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 54 011. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 20 680 osób, to jest 

38,29% 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 18 KWW MARCINA ZAMOYSKIEGO 

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 4 764; 

  4) głosów ważnych oddano 4 591; 

  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: 

  – NIZIOŁ Jerzy 

  
b) 

  

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

radną z tej listy została wybrana: 

  – KUCHARSKA Elżbieta Krystyna 

  
c) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – DANEL Jacek Krzysztof 

  – ZACHAROW Jerzy Wiesław 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW MARCINA ZAMOYSKIEGO uzyskała 1 mandat; radnym 

z tej listy został wybrany: 

  – MATWIEJCZUK Jan Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 219; 

  4) głosów ważnych oddano 4 895; 

  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: 

  – PIŁAT Zofia 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – PFEIFER Marta Joanna 

  – WOŁOSZYN Katarzyna 

  
c) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – PANKIEWICZ Barbara Hanna 

  – SĘDŁAK Wanda Maria 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW MARCINA ZAMOYSKIEGO uzyskała 1 mandat; radnym 

z tej listy został wybrany: 

  – ZWOLAK Rafał 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 4 921; 

  4) głosów ważnych oddano 4 702; 

  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: 

  – CYBULSKI Eugeniusz Marian 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KUDELA Marek 

  
c) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – HAWROT Włodzimierz Kazimierz 

  – KIMAK Michał Szymon 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW MARCINA ZAMOYSKIEGO uzyskała 1 mandat; radnym 

z tej listy został wybrany: 



– 539 – 

  

  – LIBERADZKI Jerzy Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 7 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 776; 

  4) głosów ważnych oddano 5 560; 

  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: 

  – NOWAKOWSKI Wiesław Aleksander 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GODZISZ Ireneusz Mirosław 

  – KRUPA Krzysztof 

  
c) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – KORDALSKA Marlena 

  – ZAGDAŃSKI Dariusz Zbigniew 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW MARCINA ZAMOYSKIEGO uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BUDZYŃSKA Joanna Maria 

  – ŁUCZKA Leszek Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Dział IV 

Wybory do rad powiatów 
 

Rozdział 1. 

Wybory do Rady Powiatu Bialskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

23 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 91 390. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 50 486 osób, to jest 

55,24% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 
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  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

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 6 001; 

  4) głosów ważnych oddano 5 522; 

  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: 

  – JAKONIUK Agnieszka Elżbieta 

  – ŁAZOWSKI Tadeusz 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – BOŚ Ryszard Bogdan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 540; 

  4) głosów ważnych oddano 6 951; 

  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: 

  – SACHARUK Antoni 

  
b) 

  

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

radną z tej listy została wybrana: 

  – IWANIUK Elżbieta Stanisława 

  
c) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – ANDRZEJUK Marzenna Maria 

  – DANIELUK Jacek 

  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 8 396; 

  4) głosów ważnych oddano 7 723; 

  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: 

  – ADAMIEC Kazimiera Teresa 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KICZYŃSKI Mariusz Jan 

  
c) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – DRAGAN Daniel 

  
d) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – JAKUBIUK Henryk Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 598; 

  4) głosów ważnych oddano 6 082; 

  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: 

  – BAJKOWSKI Jan Józef 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KULAWIEC Romuald Marian 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – UŚCIŃSKI Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 987; 

  4) głosów ważnych oddano 6 527; 

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

  
a) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – FILIPIUK Mariusz 

  – KOSTKA Mariusz Marek 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – PANASIUK Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 795; 

  4) głosów ważnych oddano 7 259; 

  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: 

  – LITWINIUK Przemysław 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KOT Zbigniew Zenon 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – DUSZEK Marcin Kamil 

  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 7 169; 

  4) głosów ważnych oddano 6 700; 

  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: 

  – MAKSYMIUK Arkadiusz 

  – STASIUK Jan 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – BYLINA Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 2. 

Wybory do Rady Powiatu w Biłgoraju 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

23 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 84 362. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 44 830 osób, to jest 

53,14% 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 17 KW BIŁGORAJSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  6) lista nr 18 KWW BIŁGORAJ XXI MIASTO I POWIAT 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 11 106; 

  4) głosów ważnych oddano 10 568; 

  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: 

  – KORNIAK Ryszard 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – PIĘTAK Franciszek 

  
c) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – PÓŹNIAK Mirosław 

  – SCHODZIŃSKI Stanisław 

  
d) 

  

lista nr 17 – KW BIŁGORAJSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 
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  – FLOR Dorota 

  
e) 

  

lista nr 18 – KWW BIŁGORAJ XXI MIASTO I POWIAT uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – FERENS 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 5 284; 

  4) głosów ważnych oddano 4 980; 

  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: 

  – RÓŻYŃSKI Wiesław Marian 

  – WOLANIN Dariusz Marian 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – KURZYNA Marian 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 6 425; 

  4) głosów ważnych oddano 5 870; 

  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: 

  – OLSZTA Adam Antoni 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – HUŁAS Zdzisław Jan 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – WILCZYŃSKI Ireneusz Paweł 

  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 7 179; 

  4) głosów ważnych oddano 6 698; 
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  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: 

  – TOKARSKI Marian 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – CZARNY Józef 

  – DUDEK Jan 

  
c) 

  

lista nr 17 – KW BIŁGORAJSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – BOROWIEC Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 841; 

  4) głosów ważnych oddano 7 252; 

  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: 

  – JABŁOŃSKI Ryszard 

  – SOBÓTKA Alfred 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – DOLIŃSKI Krzysztof Janusz 

  
c) 

  

lista nr 18 – KWW BIŁGORAJ XXI MIASTO I POWIAT uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – PAPIERZ Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 995; 

  4) głosów ważnych oddano 6 604; 

  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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  – PISKORSKI Jarosław Marian 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – PALUCH Mariusz 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – SIWIK Mirosław Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 3. 

Wybory do Rady Powiatu w Chełmie 

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 65 128. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 35 141 osób, to jest 

53,96% 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 18 KWW GMINA-POWIAT WSPÓLNA SPRAWA-G9 

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 9 603; 

  4) głosów ważnych oddano 8 396; 

  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: 

  – LEKAN Józef Longin 

  – PATRA Maria Franciszka 

  
b) 

  

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

radną z tej listy została wybrana: 
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  – KOZACZUK Grażyna Monika 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – KWIATKOWSKI Jerzy 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW GMINA-POWIAT WSPÓLNA SPRAWA-G9 uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GÓRSKI Tadeusz 

  – SZCZEPANIAK Tomasz 

  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 5 170; 

  4) głosów ważnych oddano 4 775; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – WRONKA Zdzisław Dominik 

  
b) 

  

lista nr 18 – KWW GMINA-POWIAT WSPÓLNA SPRAWA-G9 uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CIECHAN Paweł Marek 

  – KOCIUBA Wiesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 056; 

  4) głosów ważnych oddano 4 454; 

  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: 

  – STOCKI Kazimierz 

  
b) 

  

lista nr 18 – KWW GMINA-POWIAT WSPÓLNA SPRAWA-G9 uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KANDZIORA Roman Karol 

  – SAWA Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 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 7 961; 

  4) głosów ważnych oddano 7 131; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – TRYNIECKI Ryszard 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CZERNIEJ Andrzej 

  – GAWRJOŁEK Krzysztof 

  
c) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – RADOMSKA Krystyna Maria 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW GMINA-POWIAT WSPÓLNA SPRAWA-G9 uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KAŃSKI Janusz Artur 

  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 7 351; 

  4) głosów ważnych oddano 6 738; 

  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: 

  – KAMIŃSKI Henryk Krzysztof 

  
b) 

  

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

radną z tej listy została wybrana: 

  – KRÓLIKOWSKA Teresa 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – ŁOLIK Andrzej Kazimierz 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW GMINA-POWIAT WSPÓLNA SPRAWA-G9 uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – ŻELECHOWSKI Bogusław Zenon 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 4. 

Wybory do Rady Powiatu w Hrubieszowie 

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 56 925. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 27 337 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 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  5) lista nr 17 KWW ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD 

  6) lista nr 18 KWW GOSPODARKA PRACA GODNOŚĆ 

  7) lista nr 19 KWW "HWS - 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 7 178; 

  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 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – SALA Wincenty 

  – SITARZ Stanisław 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – KATA Marek Jerzy 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DOLECKI Zbigniew Franciszek 

  – MIŚCIOR Michał Marcin 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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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 3 665; 

  4) głosów ważnych oddano 3 414; 

  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: 

  – KOZŁOWSKA Danuta 

  – MOŁODECKI Jan 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – GRABARCZUK Jan 

  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 5 443; 

  4) głosów ważnych oddano 5 028; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KUROPATWA Józef Jan 

  – MISZTAL Wacław 

  – STASZCZUK Stanisław Józef 

  
b) 

  

lista nr 17 – KWW ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – DREWNIK Grzegorz 

  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 6 944; 

  4) głosów ważnych oddano 6 156; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – BOŻEK Krzysztof 

  – CZERWONKA Leszek 

  
b) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – SUCHOCKA Hanna 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – NOWAK 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 4 107; 

  4) głosów ważnych oddano 3 860; 

  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: 

  – BARCZUK Andrzej 

  – TRZAK Jarosław Adam 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – NIECZYPOROWSKI Stanisław Bogdan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 5. 

Wybory do Rady Powiatu Janowskiego 

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 38 912. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 22 748 osób, to jest 

58,46% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 



– 552 – 

  

  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 17 KWW STRAŻAK - POWIAT JANOWSKI 

  6) lista nr 18 KWW POROZUMIENIE INICJATYW SAMORZĄDOWYCH 

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 4 901; 

  4) głosów ważnych oddano 4 563; 

  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: 

  – GRELA Marian 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – BARTNIK Jan 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – ZBYTNIEWSKI Józef Marian 

  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 4 356; 

  4) głosów ważnych oddano 4 124; 

  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: 

  – DYJACH Wiesław 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – RAWSKI Stanisław 

  
c) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 
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  – PACHUTA Józef 

  – SOWA Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 607; 

  4) głosów ważnych oddano 7 287; 

  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: 

  – MAZUR Stanisław Jan 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – BIELECKI Jerzy Feliks 

  – SYDOR Zenon 

  – WIELEBA Józef Stanisław 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW STRAŻAK - POWIAT JANOWSKI uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – WASILEWSKI Zygmunt Kazimierz 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW POROZUMIENIE INICJATYW SAMORZĄDOWYCH 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – DWORAK Sławomir 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 884; 

  4) głosów ważnych oddano 5 533; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 

została wybrana: 

  – TĘCZA Danuta 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – GOMÓŁKA Włodzimierz Marian 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 
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  – PYRZYNA Grzegorz Marek 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW STRAŻAK - POWIAT JANOWSKI uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KUŹNICKI Michał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 6. 

Wybory do Rady Powiatu w Krasnymstawie 

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 56 740. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 28 652 osób, to jest 

50,50% 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 17 KWW FORUM INICJATYW LOKALNYCH "RAZEM" 

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 7 297; 

  4) głosów ważnych oddano 6 644; 

  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: 

  – CHWASZCZ Agnieszka 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KNAP Henryk 

  – PĘDZISZ Janusz Tomasz 

  
c) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 
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  – CZERNIEJ Henryk Jerzy 

  
d) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – SAWA Jan 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 7 071; 

  4) głosów ważnych oddano 6 664; 

  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: 

  – PIWKO Marek Zdzisław 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KORKOSZ Andrzej Jerzy 

  
c) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JELONEK Piotr Waldemar 

  – NOWOSADZKI Marek Stanisław 

  
d) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – KMICIC 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 7 845; 

  4) głosów ważnych oddano 7 159; 

  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: 

  – GRZESIUK Monika Agnieszka 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – MAKUCH Elżbieta Leokadia 

  – SZPAK Janusz Krzysztof 

  
c) 

  

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

radną z tej listy została wybrana: 

  – KMIEĆ Elżbieta 

  
d) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – HAŁAS Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 439; 

  4) głosów ważnych oddano 5 995; 

  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: 

  – KASPRZAK Marek 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – GRABEK Andrzej Anatol 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – MRÓZ Jan 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW FORUM INICJATYW LOKALNYCH "RAZEM" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – LIS Jacek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 7. 

Wybory do Rady Powiatu Kraśnickiego 

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 81 120. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 44 277 osób, to jest 

54,58% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 
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  1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 18 KWW LEWICA, RAZEM DLA KRAŚNIKA I POWIATU 

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 17 134; 

  4) głosów ważnych oddano 16 132; 

  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: 

  – JANCZAREK Piotr 

  – WOJTAK Tadeusz Andrzej 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CZERW Jarosław Tomasz 

  – ĆWIKŁA Sławomir 

  – ORZEŁ-DEPTA Agnieszka 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – BIJAK Roman Józef 

  – MARZEC Wiesław 

  – WŁODARCZYK Mirosław Józef 

  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 9 918; 

  4) głosów ważnych oddano 9 201; 

  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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  – GĄSIOROWSKI Marcin 

  – STACHULA Stefan Władysław 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KOŁCZEWSKI Wiesław Stanisław 

  
c) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – KOZŁOWSKA Małgorzata 

  – SKÓRSKI Krzysztof 

  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 8 309; 

  4) głosów ważnych oddano 7 832; 

  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: 

  – MAJ Andrzej 

  – WILKOŁEK Bożena Teresa 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – MULARCZYK Tomasz 

  
c) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – FLIS Henryk 

  – ZUŃ Bogdan 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 8 916; 

  4) głosów ważnych oddano 8 438; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – GAWDZIK Zbigniew Józef 

  – NOWACZEK Piotr Michał 

  – TOMPOLSKI Stanisław Jan 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – PELAK Eugeniusz Czesław 

  – RZEPECKI Waldemar Julian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 8. 

Wybory do Rady Powiatu w Lubartowie 

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 72 833. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 40 501 osób, to jest 

55,61% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  5) lista nr 18 KWW "WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ" 

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 10 028; 

  4) głosów ważnych oddano 9 625; 

  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: 

  – WOLIŃSKI Edward Bernard 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 
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  – KASPEREK Tadeusz 

  
c) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – POŻAK Janusz 

  
d) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – BIELIŃSKA Anna 

  
e) 

  

lista nr 18 – KWW "WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ" uzyskała 1 mandat; radnym 

z tej listy został wybrany: 

  – BOBER Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 11 668; 

  4) głosów ważnych oddano 10 644; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JACKOWSKI Andrzej 

  – PUŁA Fryderyk 

  – ZDUNEK Henryk 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – ZAWORSKI Jan 

  
c) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – JĘDRYSZKA Krystyna 

  – NASTAJ Tadeusz 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 9 639; 

  4) głosów ważnych oddano 8 899; 

  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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  – KRZYŻANOWSKI Piotr Tadeusz 

  – MAZUREK Jan Wiesław 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – ROGULSKI Leszek Jacek 

  – WÓJCIK Ryszard Zygmunt 

  
c) 

  

lista nr 18 – KWW "WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ" uzyskała 1 mandat; radnym 

z tej listy został wybrany: 

  – ŻUK Janusz 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 9 166; 

  4) głosów ważnych oddano 8 511; 

  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: 

  – SYSIAK Kazimierz Stanisław 

  – SZAFRAŃSKA Grażyna 

  
b) 

  

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

radną z tej listy została wybrana: 

  – JEZIOR Barbara Grażyna 

  
c) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – MARZĘDA Jerzy 

  – WYSOK Sebastian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 9. 

Wybory do Rady Powiatu w Lublinie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

27 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 114 386. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 58 883 osób, to jest 

51,48% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 
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  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 11 278; 

  4) głosów ważnych oddano 10 425; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – KRAJEWSKI Henryk 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KASIAK Czesław Grzegorz 

  – KRÓL Jan Józef 

  – PIKULA Paweł 

  
c) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – WOJTAS Anna Elżbieta 

  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 8 621; 

  4) głosów ważnych oddano 8 024; 

  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: 

  – PIEKARCZYK Wojciech Stanisław 

  – WALASEK Artur 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 
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  – CHMIELIK Krzysztof 

  – SALASA Henryk 

  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 8 886; 

  4) głosów ważnych oddano 8 336; 

  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: 

  – CZUBAK Jan Ludwik 

  – WÓJCIK Robert Sławomir 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – KOZIOŁ Grzegorz Piotr 

  – NIEDBAŁA Zdzisław Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 10 762; 

  4) głosów ważnych oddano 10 122; 

  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: 

  – PRAŻMO Bożena 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KOTOWSKI Jerzy Feliks 

  – URBAŚ Krzysztof 

  
c) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – BERNAT Zbigniew Jerzy 

  – PISAREK-PIOTROWSKA Sylwia Ewa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 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 7 055; 

  4) głosów ważnych oddano 6 658; 

  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: 

  – BABKIEWICZ Jerzy 

  – RYNKOWSKA Anna 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – SAWICKI Piotr Paweł 

  
c) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – SIEŃKO Zofia Irena 

  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 12 281; 

  4) głosów ważnych oddano 11 448; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JARZYNKA Edward 

  – PECIAK Marek 

  – ZYGO Sławomir 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – GOLEC Ryszard 

  – WIDELSKI Grzegorz Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 10. 

Wybory do Rady Powiatu w Łęcznej 

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 45 622. 



– 565 – 

  

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 23 313 osób, to jest 

51,10% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 17 KWW PPZŁ 

  5) lista nr 18 KWW WSPÓLNA SPRAWA 

  6) lista nr 19 KWW SAMORZĄDOWE FORUM ZIEMI ŁĘCZYŃSKIEJ 

  7) lista nr 20 KWW "TWÓJ SAMORZĄD" 

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 6 276; 

  4) głosów ważnych oddano 5 866; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

wybrani: 

  – BIEGAJ Arkadiusz Marian 

  – NIWIŃSKI Adam 

  
b) 

  

lista nr 18 – KWW WSPÓLNA SPRAWA uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – RUTKOWSKI Zbigniew 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW SAMORZĄDOWE FORUM ZIEMI ŁĘCZYŃSKIEJ 

uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – WIĘCŁAWSKA SIWEK Małgorzata 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 3 704; 

  4) głosów ważnych oddano 3 368; 

  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: 
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  – DYCZEWSKI Andrzej Maksymilian 

  
b) 

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

  – NIEWIADOMSKA Beata 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW SAMORZĄDOWE FORUM ZIEMI ŁĘCZYŃSKIEJ 

uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – WIŚNIEWSKA Krystyna 

  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 9 176; 

  4) głosów ważnych oddano 8 672; 

  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: 

  – BUDKA Kazimierz Dariusz 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – TARKOWSKI Mirosław 

  
c) 

  

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

wybrany: 

  – BONDYRA Alfred 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW WSPÓLNA SPRAWA uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – GRZESIUK Andrzej Jan 

  – KOSIARSKI Teodor Edwin 

  
e) 

  

lista nr 19 – KWW SAMORZĄDOWE FORUM ZIEMI ŁĘCZYŃSKIEJ 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – WINIARSKI Piotr Michał 

  
f) 

  

lista nr 20 – KWW "TWÓJ SAMORZĄD" uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – JASTRZĘBSKI 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 4 157; 

  4) głosów ważnych oddano 3 849; 

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

  
a) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – WOLIŃSKI Paweł Sebastian 

  
b) 

  

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

wybrany: 

  – JANOCIŃSKI Bogusław Henryk 

  
c) 

  

lista nr 18 – KWW WSPÓLNA SPRAWA uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – CZECH Szymon 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 11. 

Wybory do Rady Powiatu w Łukowie 

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 86 444. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 50 589 osób, to jest 

58,52% 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 17 KW "RAZEM DLA POWIATU" 

  5) lista nr 18 KWW ŁUKOWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  6) lista nr 19 KWW SAMORZĄDOWCY POWIATU ŁUKOWSKIEGO 

  7) lista nr 20 KW "PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ" 

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 13 034; 

  4) głosów ważnych oddano 12 277; 

  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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  – TYMOSZUK Krzysztof 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – KARAŚ Władysław Marcin 

  – PŁUDOWSKI Józef 

  
c) 

  

lista nr 17 – KW "RAZEM DLA POWIATU" uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – LIPIEC Henryk Marek 

  
d) 

  

lista nr 20 – KW "PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ" uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CIOŁEK Karol 

  – SYCH Jarosław Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 11 308; 

  4) głosów ważnych oddano 10 448; 

  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: 

  – WOLIŃSKI Krzysztof Leszek 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – BRZOZOWSKI Tadeusz Henryk 

  – SOĆKO Andrzej 

  
c) 

  

lista nr 18 – KWW ŁUKOWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – MAMIŃSKI Kazimierz Jan 

  
d) 

  

lista nr 20 – KW "PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KOZIOŁ Janusz Tadeusz 

  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 13 719; 

  4) głosów ważnych oddano 12 417; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – TYMOSZ Henryk 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – ŻUREK Ryszard 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – WOLSKI Włodzimierz Gerard 

  
d) 

  

lista nr 19 – KWW SAMORZĄDOWCY POWIATU ŁUKOWSKIEGO 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – BARAN Robert Marian 

  
e) 

  

lista nr 20 – KW "PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ" uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CHABER Piotr 

  – SZCZĘŚNIAK 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 12 528; 

  4) głosów ważnych oddano 11 408; 

  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: 

  – KRUK Tomasz 

  – ŚWIĘTOCHOWSKI Leszek Jan 

  
b) 

  

lista nr 18 – KWW ŁUKOWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – WISIŃSKI Andrzej Kazimierz 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW SAMORZĄDOWCY POWIATU ŁUKOWSKIEGO 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KAJKA Longin Paweł 

  – SZCZEPAŃCZYK Łukasz Michał 

  
d) 

  

lista nr 20 – KW "PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KOPEĆ Tadeusz s. Jana 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 12. 

Wybory do Rady Powiatu w Opolu Lubelskim 

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 51 335. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 24 773 osób, to jest 

48,26% 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 17 KWW "MOJA MAŁA OJCZYZNA" 

  5) lista nr 18 KWWOBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 134; 

  4) głosów ważnych oddano 5 799; 

  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: 

  – GĄSIOR Janusz 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – PLIS Sławomir 

  – ZIĘTEK Sławomir Dariusz 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW "MOJA MAŁA OJCZYZNA" uzyskała 1 mandat; radnym 

z tej listy został wybrany: 

  – WRÓBEL Dariusz Zygmunt 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWWOBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – SKOREK Lechosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 708; 

  4) głosów ważnych oddano 5 376; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CHĘĆ Zbigniew 

  – CHYŁA Andrzej 

  – KUTA Bogdan 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – KARCZMARCZYK Paweł 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW "MOJA MAŁA OJCZYZNA" uzyskała 1 mandat; radnym 

z tej listy został wybrany: 

  – KOWALSKI Piotr Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 956; 

  4) głosów ważnych oddano 5 521; 

  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: 

  – CHLEBICKI Stanisław 

  – TERESIŃSKI Mieczysław Marian 

  
b) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – GEMBKA Maria 

  
c) 

  

lista nr 18 – KWWOBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – MAJEWSKI Jan Wincenty 

  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 6 975; 

  4) głosów ważnych oddano 6 453; 
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  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BŁACHNIO Tadeusz Henryk 

  – RODZIK Zenon Jerzy 

  – ROZWÓD Andrzej 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – KUŚ Daniel Tomasz 

  
c) 

  

lista nr 18 – KWWOBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – MARKOWSKI Marcin 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 13. 

Wybory do Rady Powiatu w Parczewie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 30 312. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 16 973 osób, to jest 

55,99% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  5) lista nr 17 KWW SAMORZĄDOWA INICJATYWA SPOŁECZNA 

  6) lista nr 18 KWW DOŚWIADCZENIE 

  7) lista nr 19 KWW BEZPARTYJNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

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 6 806; 

  4) głosów ważnych oddano 6 459; 
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  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: 

  – MROCZEK Stanisław 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CHMIELARZ Zdzisław 

  – DOMAŃSKI Adam 

  
c) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – KĘDRACKI Paweł 

  – SIŁUCH Bożena Anna 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW SAMORZĄDOWA INICJATYWA SPOŁECZNA 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – WEZGRAJ Waldemar 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 5 557; 

  4) głosów ważnych oddano 5 156; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – TRUBAJ Ryszard Franciszek 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – JASZCZUK Kazimierz Stanisław 

  – LANGA Sławomir 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW SAMORZĄDOWA INICJATYWA SPOŁECZNA 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KWIATEK Ryszard 

  
d) 

  

lista nr 19 – KWW BEZPARTYJNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – MAKAREWICZ Jan Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 610; 

  4) głosów ważnych oddano 4 262; 

  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: 

  – TROJNIAK Zbigniew Tadeusz 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – MAŚLUCH Jerzy 

  
c) 

  

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

radną z tej listy została wybrana: 

  – JAŚKIEWICZ Krystyna Maria 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW SAMORZĄDOWA INICJATYWA SPOŁECZNA 

uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – LAMCZYK Grażyna Bogumiła 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 14. 

Wybory do Rady Powiatu w Puławach 

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 96 069. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 48 030 osób, to jest 

50,00% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  5) lista nr 18 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PSPP 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 10 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 18 520; 

  4) głosów ważnych oddano 17 735; 

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

  
a) 

  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – GAWRYLAK Marian Stefan 

  – TOMASZEWSKI Lucjan 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GORGOL Leszek 

  – KUBA Wojciech 

  – MITRUCZUK Andrzej Konrad 

  – NAKONIECZNY Paweł Krzysztof 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – GODLIŃSKI Michał Stanisław 

  – KAMIŃSKI Sławomir Adam 

  – TWARDOWSKA Lidia Ewa 

  
d) 

  

lista nr 18 – KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PSPP uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – SOWA Wiesław 

  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 6 466; 

  4) głosów ważnych oddano 6 061; 

  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: 

  – BARTOŚ Stanisław 

  
b) 

  

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

radną z tej listy została wybrana: 

  – KŁOPOTOWSKA Maria Halina 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – MARZEC Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 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 7 019; 

  4) głosów ważnych oddano 6 589; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – POPIOŁEK Witold Zygmunt 

  
b) 

  

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

radną z tej listy została wybrana: 

  – SKWAREK Marzanna Teresa 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – ZAWADZKI Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 133; 

  4) głosów ważnych oddano 6 565; 

  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: 

  – ZIOMKA Jan 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – DYTKOWSKI Piotr 

  – MARUSZAK Pelagia 

  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 8 892; 

  4) głosów ważnych oddano 8 160; 

  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: 

  – ZASADA Albin 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 
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  – PISULA Marcin 

  
c) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – WÓJCIAK Zdzisław 

  – ZUBRZYCKI Michał Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 15. 

Wybory do Rady Powiatu Radzyńskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

19 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 49 662. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 27 432 osób, to jest 

55,24% 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 17 KWW "NASZ POWIAT" 

  5) lista nr 20 KWW FORUM NA RZECZ MIASTA I WSI 

  6) lista nr 21 KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA P. RADZYŃSKIEGO 

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 7 233; 

  4) głosów ważnych oddano 6 837; 

  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: 

  – KOTWICA Lucjan Jan 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – SKOCZYLAS Mariusz 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 
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  – KORULCZYK Józef 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW "NASZ POWIAT" uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – GIL Jan 

  
e) 

  

lista nr 21 – KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA P. RADZYŃSKIEGO 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – ŚWIĆ Adam Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 8 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 11 437; 

  4) głosów ważnych oddano 10 539; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BAJDA Jerzy Krzysztof 

  – POWAŁKA Piotr Jan 

  – SKOWRON Tadeusz 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – ANTOL Ireneusz 

  
c) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – BEDNARCZYK Jerzy Czesław 

  – NIEBRZEGOWSKI Szczepan 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW "NASZ POWIAT" uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – WALICKI Mirosław Ryszard 

  
e) 

  

lista nr 21 – KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA P. RADZYŃSKIEGO 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – WAGNER Mieczysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 762; 

  4) głosów ważnych oddano 8 032; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GOŁAWSKA Zofia Helena 

  – WOCH Henryk 

  – WOŁOSOWICZ Marek 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – SMÓŁKO Zbigniew 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – MAKARSKI Zbigniew 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW "NASZ POWIAT" uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – BARTOŚ Mirosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 16. 

Wybory do Rady Powiatu w Rykach 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

19 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 48 013. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 26 530 osób, to jest 

55,26% 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 17 KW PRS 

  6) lista nr 18 KWW "RAZEM DLA DĘBLINA" 

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 7 314; 

  4) głosów ważnych oddano 6 886; 
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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: 

  – UZNAŃSKI Krzysztof Tadeusz 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – CENKIEL Dariusz Wojciech 

  
c) 

  

lista nr 18 – KWW "RAZEM DLA DĘBLINA" uzyskała 3 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – BYTNIEWSKI Roman Dariusz 

  – ORYL Tadeusz 

  – WOJDAT Dariusz Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 9 591; 

  4) głosów ważnych oddano 9 075; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – SZYMAŃSKI Adam 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JAGIEŁŁO Stanisław 

  – MIŁOSZ Stanisław Waldemar 

  
c) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – ŁUKASIK Marian 

  
d) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – SZCZYGIELSKI Dariusz Paweł 

  
e) 

  
lista nr 17 – KW PRS uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JEŻEWSKA Grażyna Ewa 

  – POŚPIECH Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 9 625; 

  4) głosów ważnych oddano 8 967; 

  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: 

  – STAŃCZAK Andrzej 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BECZEK Zygmunt 

  – CAŁKA Antoni Franciszek 

  – CZERSKA-GĄSIEWSKA Hanna 

  
c) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – FILIPEK Leszek Piotr 

  – MAKUCH Renata Elżbieta 

  
d) 

  
lista nr 17 – KW PRS uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – PAWLAK Barbara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 17. 

Wybory do Rady Powiatu w Świdniku 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

19 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 59 648. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 26 153 osób, to jest 

43,85% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 



– 582 – 

  

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 874; 

  4) głosów ważnych oddano 6 548; 

  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: 

  – SZCZOTKA Karol 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – ŁUCIUK Mirosław Sławomir 

  – MIGUT Elżbieta Joanna 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – BOROWIEC Ryszard Zbigniew 

  – DMOWSKI Gustaw Janusz 

  – KRÓL Mirosław Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 857; 

  4) głosów ważnych oddano 6 599; 

  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: 

  – BIAŁOWĄS Waldemar Franciszek 

  – TOKARZEWSKI Dariusz 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – MAŃKA Andrzej 

  – SADOWSKA-KRAWCZYK Bożenna Jadwiga 

  – SZCZYGIEŁ Kazimierz 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 12 422; 
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  4) głosów ważnych oddano 11 473; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CIOŁEK Włodzimierz Tomasz 

  – KOŁODZIEJCZYK Dariusz Stanisław 

  – NAJDA Marcin Sebastian 

  
b) 

  

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

radną z tej listy została wybrana: 

  – SĘK Teresa Maria 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 4 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – MAZIARZ Renata Stanisława 

  – MRÓZ Franciszek 

  – ŚCIRKA Adam 

  – TWARÓG Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 18. 

Wybory do Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 73 048. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 39 176 osób, to jest 

53,63% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  5) lista nr 19 KWW "SAMORZĄDOWCY" 

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 8 752; 

  4) głosów ważnych oddano 8 268; 

  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: 

  – CZURYŁO Stanisław 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – WERESZCZAK Jerzy 

  
c) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – WÓJTOWICZ Jan 

  
d) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – KOPER Stanisław Emil 

  – ZIELIŃSKI Tomasz 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 7 716; 

  4) głosów ważnych oddano 7 128; 

  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: 

  – SUSKI Tadeusz 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – NAKLICKI Zbigniew 

  
c) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – FILA Jan 

  – MALICKA Mirosława Anna 

  
d) 

  

lista nr 19 – KWW "SAMORZĄDOWCY" uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – KOSTRUBIEC Wiesław 

  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 5 911; 

  4) głosów ważnych oddano 5 331; 

  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: 

  – DAWIDOWSKI Jan Mieczysław 

  
b) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – SZCZEPAŃSKA Magdalena Anna 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW "SAMORZĄDOWCY" uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 

została wybrana: 

  – KOPCZAN Alicja 

  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 6 504; 

  4) głosów ważnych oddano 6 019; 

  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: 

  – STANIBUŁA Tadeusz Józef 

  
b) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – SEMCZYSZYN Teresa 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW "SAMORZĄDOWCY" uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – KUŹNIARZ Robert Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 10 293; 

  4) głosów ważnych oddano 9 466; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – KAWALEC Wojciech Grzegorz 

  – KOWALCZYK Jan Franciszek 

  – SZADKOWSKI Henryk Stanisław 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – BONDYRA Robert Andrzej 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW "SAMORZĄDOWCY" uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 

została wybrana: 

  – CHRASTINA Teresa Elżbieta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 19. 

Wybory do Rady Powiatu Włodawskiego 

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 33 043. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 17 177 osób, to jest 

51,98% 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 17 KWW NASZEJ ZIEMI WŁODAWSKIEJ 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 617; 

  4) głosów ważnych oddano 5 392; 

  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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  – GRUSZKOWSKI Franciszek 

  – ŁĄGWA Edward 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KLOC Janusz Adam 

  
c) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MAKOWSKI Jerzy 

  – ŚPIEWAK Marian 

  
d) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – HOLACZUK Wiesław Roman 

  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 4 274; 

  4) głosów ważnych oddano 3 869; 

  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: 

  – IGNATIUK Czesław 

  
b) 

  

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

radną z tej listy została wybrana: 

  – KUNC Maria Teresa 

  
c) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – PAWLUK Danuta 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW NASZEJ ZIEMI WŁODAWSKIEJ uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – RUSIŃSKI Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 293; 

  4) głosów ważnych oddano 3 937; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KOŁTUN Paweł Nikodem 

  – PANASIUK Adam 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – ANTONIUK Tomasz Andrzej 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – RUDKO Tadeusz 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 2 993; 

  4) głosów ważnych oddano 2 712; 

  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: 

  – GOŁDYN Jarosław Jan 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – PRYLL Romuald Marek 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – KONIECZNY Mirosław Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 20. 

Wybory do Rady Powiatu w Zamościu 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

23 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 89 695. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 47 178 osób, to jest 

52,60% 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 17 KW "PIAST" 

  6) lista nr 18 KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 085; 

  4) głosów ważnych oddano 7 555; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CIURYSEK Ryszard Henryk 

  – SOBCZUK Jerzy Kazimierz 

  – SOBOŃ Anna 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – ŚCIRKA Ireneusz 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 6 830; 

  4) głosów ważnych oddano 6 156; 

  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: 

  – LOC-OCZKOŚ Maria Regina 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – MATEJ Henryk Stanisław 

  – SŁOMIANY Jan Lucjan 

  
c) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – KOŁODZIEJCZYK Ala Renata 

  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 8 078; 

  4) głosów ważnych oddano 7 462; 

  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: 

  – MIAROWSKA Gertruda Gabriela 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – PASTUSZAK Leszek 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – BEDNARZ Lucjan 

  
d) 

  

lista nr 17 – KW "PIAST" uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 

wybrany: 

  – ŁOSIEWICZ Józef Tadeusz 

  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 8 769; 

  4) głosów ważnych oddano 8 036; 

  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: 

  – MIELNICKI Kazimierz 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – SKURA Antoni 

  
c) 

  

lista nr 17 – KW "PIAST" uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 

wybrany: 
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  – PILIP Krzysztof 

  
d) 

  

lista nr 18 – KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – MICHALSKI Zbigniew Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 045; 

  4) głosów ważnych oddano 6 340; 

  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: 

  – GOŹDZIUK Zofia 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – BOSIAK Jerzy Tadeusz 

  
c) 

  

lista nr 18 – KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – RUSZTYN Krzysztof Jan 

  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 8 371; 

  4) głosów ważnych oddano 7 566; 

  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: 

  – BARTECZKO Stanisław 

  
b) 

  

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

radną z tej listy została wybrana: 

  – ILCZUK Bożena 

  
c) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – GAŁASZKIEWICZ Krzysztof Jan 

  – KUPIEC Zenon Leszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Dział V 

Wybory do Sejmiku Województwa Lubelskiego 
 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

33 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1 754 645. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 875 639 osób, to jest 

49,90% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 109 462; 

  4) głosów ważnych oddano 106 068; 

  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: 

  – LISOWSKA Bożena Grażyna 

  – SOBCZAK Jacek Zdzisław 

  – ŻUK Krzysztof Jan 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – DUMKIEWICZ-SPRAWKA Ewa 

  – PRUSZKOWSKI Andrzej Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 9 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 265 531; 

  4) głosów ważnych oddano 231 580; 

  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: 

  – CZERNIAK Jacek Andrzej 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DUDZIAK Henryk Józef 

  – KAPUSTA Grzegorz Krzysztof 

  – RZETELSKI Piotr Sławomir 

  
c) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BABISZ Krzysztof 

  – TRZCIŃSKA-STASZCZYK Beata Lilianna 

  
d) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – FRANIA Jan 

  – SOLIS Tomasz Piotr 

  – WOJCIECHOWSKI Marek Grzegorz 

  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 165 928; 

  4) głosów ważnych oddano 146 097; 

  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: 

  – HAIDAR Riad 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – SOSNOWSKI Sławomir Antoni 

  – STOLARCZYK Ireneusz 

  
c) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – BRONIEWICZ Bogusław 

  
d) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 
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  – GŁUCHOWSKI Krzysztof 

  – SZWAJ Jerzy Ryszard 

  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 155 732; 

  4) głosów ważnych oddano 137 544; 

  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: 

  – MAZUREK Kazimierz Marian 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – ROMAŃCZUK Andrzej 

  
c) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BOJARSKI Krzysztof 

  – GRABCZUK Krzysztof 

  
d) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – PANASIUK Ewa Teresa 

  – SOBOŃ Artur 

  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 178 986; 

  4) głosów ważnych oddano 156 253; 

  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: 

  – KURZĘPA Irena 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz 

  – KOWALIK Jan 

  – ZAJĄC Tomasz Piotr 

  
c) 

  

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

radną z tej listy została wybrana: 

  – WOŹNICA Zofia Anna 

  
d) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – BANACH Artur 

  – OLBORSKI Andrzej Feliks 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

 

Komisarz Wyborczy 

 

Andrzej Śląski 

 


