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OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W KRAKOWIE 

z dnia 23 listopada 2010 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 

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 Krakowie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze 

województwa małopolskiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 202 rad, z czego: 

 1) do 182 rad gmin, z tego: 

  a) do 150 rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, 

  b) do 29 rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, 

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

 2) do 19 rad powiatów; 

 3) do Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

2. Wybierano łącznie 3 440 radnych, z czego: 

 1) 2 954 radnych rad gmin, z tego: 

 a) 2 250 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

 b) 613 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców, 

 c) 91 radnych w miastach na prawach powiatu; 

 2) 447 radnych rad powiatów; 

 3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

3. Wybrano łącznie 3 440 radnych, z czego: 

 1) 2 954 radnych rad gmin, z tego: 

 a) 2 250 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

 b) 613 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców, 

 c) 91 radnych w miastach na prawach powiatu; 

 2) 447 radnych rad powiatów; 

 3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 1 453 okręgach wyborczych. 

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

6. Głosowanie przeprowadzono w 2 279 obwodach głosowania. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 66 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 85 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 150 rad gmin, w których utworzono 1 238 okręgów 

wyborczych 

2. Wybierano 2 250 radnych spośród 6 751 kandydatów zgłoszonych na 4 134 listach 

kandydatów przez 737 komitetów wyborczych, w tym 674 komitety wyborcze 

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

liczącej do 20 tys. mieszkańców. 

3. Wybrano 2 250 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1 089 631 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 565 155 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 564 779 osób, to jest 

51,83% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 549 569, to jest 97,31% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 15 210, to jest 2,69% ogólnej liczby głosów oddanych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1 056 obwodach głosowania. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 66 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 85 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

Rozdział 3. 

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

1. Wybory przeprowadzono do 29 rad gmin, w których utworzono 100 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 613 radnych spośród 4 806 kandydatów zgłoszonych na 490 listach 

kandydatów przez 95 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 613 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 729 578 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 359 208 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 358 925 osób, to jest 

49,20% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 341 156, to jest 95,05% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 17 769, to jest 4,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 601 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu 

1. Wybory przeprowadzono do 3 rad miast, w których utworzono 15 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 91 radnych spośród 1 114 kandydatów zgłoszonych na 108 listach 

kandydatów przez 17 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 91 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 746 232 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 326 777 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 326 282 osób, to jest 

43,72% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 314 535, to jest 96,40% ogólnej liczby głosów oddanych. 
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8. Głosów nieważnych oddano 11 747, to jest 3,60% ogólnej liczby głosów oddanych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 581 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do rad powiatów 

1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 94 okręgi 

wyborcze. 

2. Wybierano 447 radnych spośród 4 102 kandydatów zgłoszonych na 483 listach 

kandydatów przez 61 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 447 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1 859 411 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 939 802 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 939 052 osób, to jest 

50,50% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 866 739, to jest 92,30% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 72 313, to jest 7,70% ogólnej liczby głosów oddanych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1 698 obwodach głosowania. 

Rozdział 6. 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego 

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego utworzono 6 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 39 radnych spośród 669 kandydatów zgłoszonych na 66 listach kandydatów 

przez 14 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 39 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2 605 625 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1 265 671 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 264 671 osób, to jest 

48,54% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1 119 923, to jest 88,55% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 144 748, to jest 11,45% ogólnej liczby głosów oddanych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 2 279 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

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

Rozdział 1. 

Wybory do Rady Gminy Bochnia 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 14 697. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7 221 osób, to jest 

49,13% 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 1 031; 

  4) głosów ważnych oddano 993; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 24 KW BOCHNIA I ZIEMIA BOCHEŃSKA - RAZEM 

  –  WIDEŁKA Wacław Klemens 

  b) z listy nr 25 KWW SAMORZĄDOWO-LUDOWY 

  –  SKOCZEK Władysław 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 655; 

  4) głosów ważnych oddano 645; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 26 KWW "NASZA WSPÓLNA SPRAWA" 

  –  SARLIŃSKI Andrzej Filip 

  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 763; 

  4) głosów ważnych oddano 743; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW WSPÓLNOTA ZIEMI BOCHEŃSKIEJ 

  –  WIĘCEK Krzysztof Andrzej 

  b) z listy nr 25 KWW SAMORZĄDOWO-LUDOWY 

  –  JOCHYM Stefania 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 511; 

  4) głosów ważnych oddano 503; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KW BOCHNIA I ZIEMIA BOCHEŃSKA - RAZEM 

  –  KOWALSKI Witold 

  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 526; 

  4) głosów ważnych oddano 521; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KW BOCHNIA I ZIEMIA BOCHEŃSKA - RAZEM 

  –  CAGIEL 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 509; 

  4) głosów ważnych oddano 500; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KW BOCHNIA I ZIEMIA BOCHEŃSKA - RAZEM 

  –  GÓRSKI Józef 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 725; 

  4) głosów ważnych oddano 715; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 24 KW BOCHNIA I ZIEMIA BOCHEŃSKA - RAZEM 

  –  WYGAŚ Władysław 

  b) z listy nr 28 KWW "DOLNA RABA" 

  –  BACHMIŃSKI Zbigniew 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 488; 

  4) głosów ważnych oddano 475; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW ODNOWA GMINY BOCHNIA 

  –  SKOCZEK Wiesław 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 347; 

  4) głosów ważnych oddano 340; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KW BOCHNIA I ZIEMIA BOCHEŃSKA - RAZEM 
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  –  GAJEK Piotr Jacek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 723; 

  4) głosów ważnych oddano 713; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW STRAŻACY-BEZPIECZNY POWIAT 

  –  ŁĄCKI Jan 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 507; 

  4) głosów ważnych oddano 501; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KW BOCHNIA I ZIEMIA BOCHEŃSKA - RAZEM 

  –  KASPRZYK Mieczysław 

  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 436; 

  4) głosów ważnych oddano 424; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 24 KW BOCHNIA I ZIEMIA BOCHEŃSKA - RAZEM 

  –  PUKAL Zofia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 2. 

Wybory do Rady Gminy w Drwini 

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 5 089. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 120 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; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 512; 

  4) głosów ważnych oddano 496; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA DRWINIA 

  –  BAWÓŁ Małgorzata 

  –  BANAŚ Robert 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 145; 

  4) głosów ważnych oddano 144; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 25 KWW GMINNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA DRWINI 

  –  MACHAJ Krystyna 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 571; 

  4) głosów ważnych oddano 542; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA DRWINIA 

  –  MIKLER Jan Szczepan 

  –  SZCZYGIEŁ Maksymilian 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 204; 

  4) głosów ważnych oddano 201; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 28 KWW SAMORZĄDOWO-LUDOWY 

  –  PIĘTA Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 381; 

  4) głosów ważnych oddano 377; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA DRWINIA 
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  –  GAWŁOWICZ Stefan 

  –  GAWŁOWICZ Rafał 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 169; 

  4) głosów ważnych oddano 168; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 31 KWW WYŻYCE RÓWNOŚĆ I ZGODA 

  –  MAŁECKA Grażyna Maria 

  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 487; 

  4) głosów ważnych oddano 461; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA DRWINIA 

  –  KICKA Jacek 

  b) z listy nr 25 KWW GMINNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA DRWINI 

  –  AKSAMIT Tadeusz 

  c) z listy nr 26 KW BOCHNIA I ZIEMIA BOCHEŃSKA - RAZEM 

  –  MADEJ Ewa Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 214; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 25 KWW GMINNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA DRWINI 

  –  GOŁĘBIOWSKI Roman 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 216; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA DRWINIA 

  –  GUMUŁA Maksymilian Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

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

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 211; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA DRWINIA 

  –  TABOR Eugeniusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 3. 

Wybory do Rady Gminy Lipnica Murowana 

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 4 305. 

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

63,41% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 148; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW "GMINA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ" 

  –  PAŁKA Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 554; 

  4) głosów ważnych oddano 549; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE 

  –  HERÓD Adam 

  –  HERÓD Ireneusz Mieczysław 

  b) z listy nr 22 KWW "GMINA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ" 

  –  SYSŁO Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 



– 10 – 

  

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 489; 

  4) głosów ważnych oddano 485; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE 

  –  WŁODARCZYK Stanisław Jerzy 

  –  WNĘK Adam 

  b) z listy nr 22 KWW "GMINA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ" 

  –  KACZMARCZYK Mieczysław Szymon 

  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 462; 

  4) głosów ważnych oddano 456; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE 

  –  POLINIERSKI Andrzej Stanisław 

  –  STRUGAŁA Bogusława 

  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 531; 

  4) głosów ważnych oddano 522; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE 

  –  FITRZYK Bolesław Zenon 

  –  KUŹMA Andrzej Feliks 

  –  RADZIĘTA 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 543; 

  4) głosów ważnych oddano 533; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE 

  –  SZATAN Piotr 

  –  TROJAN Mieczysław 

  –  ZELEK Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 4. 

Wybory do Rady Gminy Łapanów 

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 4 210. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 265 osób, to jest 

53,80% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 8, nr 10, nr 14, 

w których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie 

mandatów w okręgach. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 140; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW GMINY ŁAPANÓW 

  –  PATALITA 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 149; 

  4) głosów ważnych oddano 131; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW GMINY ŁAPANÓW 

  –  PASZKOT 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 152; 

  4) głosów ważnych oddano 148; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW CHROSTOWA 2010 

  –  WAJDA Szczepan Michał 

  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 188; 

  4) głosów ważnych oddano 187; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW GMINY ŁAPANÓW 

  –  KACZMARCZYK Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 194; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  GRZYB 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 135; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW RUCH LUDOWY ZIEMI ŁAPANOWSKIEJ 

  –  KLUBA Krzysztof Michał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 172; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW RUCH LUDOWY ZIEMI ŁAPANOWSKIEJ 

  –  MUCHA Zdzisław Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW RUCH LUDOWY ZIEMI ŁAPANOWSKIEJ 

  –  KOŁOS Maria 

  4) 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 518; 
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  4) głosów ważnych oddano 504; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW GMINY ŁAPANÓW 

  –  LEŚNIAK Dariusz Stanisław 

  –  WĘGLARZ Wiesław Mikołaj 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW GMINY ŁAPANÓW 

  –  ŚLIWA Andrzej Adam 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 286; 

  4) głosów ważnych oddano 281; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW RUCH LUDOWY ZIEMI ŁAPANOWSKIEJ 

  –  SATOŁA Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 194; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW GMINY ŁAPANÓW 

  –  SZEWCZYK 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 118; 

  4) głosów ważnych oddano 115; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  JACEWICZ Celina Joanna 

  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: 
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  a) z listy nr 22 KWW RUCH LUDOWY ZIEMI ŁAPANOWSKIEJ 

  –  HEJMO Stanisław 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 5. 

Wybory do Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu 

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 10 020. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 206 osób, to jest 

61,94% 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 893; 

  4) głosów ważnych oddano 866; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW SOŁTYS 

  –  TABOR Stanisław 

  b) z listy nr 22 KWW "NASZ SAMORZĄD" 

  –  GOLONKA Stanisław 

  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 1 425; 

  4) głosów ważnych oddano 1 374; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW "NASZ SAMORZĄD" 

  –  WARZECHA Janusz Tadeusz 

  –  ŁACNY Jerzy Ryszard 

  –  DEJNAK 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 514; 

  4) głosów ważnych oddano 502; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "NASZ SAMORZĄD" 
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  –  OŚWIĘCIMKA Edward 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 521; 

  4) głosów ważnych oddano 516; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "NASZ SAMORZĄD" 

  –  STARY 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 909; 

  4) głosów ważnych oddano 887; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW "NASZ SAMORZĄD" 

  –  BŁONIARZ Sławomir Jan 

  b) z listy nr 24 KWW WSPÓLNOTA DLA ZIEMI WIŚNICKIEJ 

  –  CHODUR Mirosław 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 787; 

  4) głosów ważnych oddano 758; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW "NASZ SAMORZĄD" 

  –  KARGUL Kazimierz Stanisław 

  b) z listy nr 23 KWW "NASZA WSPÓLNA SPRAWA" 

  –  STEC Krystian 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 335; 

  4) głosów ważnych oddano 326; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW "NASZ SAMORZĄD" 

  –  ŁACNA Elżbieta 

  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 313; 

  4) głosów ważnych oddano 309; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW "NASZ SAMORZĄD" 

  –  WÓJCIK Halina Józefa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 258; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "NASZ SAMORZĄD" 

  –  GROBLICKI 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 244; 

  4) głosów ważnych oddano 242; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "NASZ SAMORZĄD" 

  –  PALEJ Marek Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 6. 

Wybory do Rady Gminy Rzezawa 

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 8 362. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 831 osób, to jest 

45,81% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 070; 

  4) głosów ważnych oddano 1 048; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW MAŁA OJCZYZNA RZEZAWA 
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  –  BIERNAT Zbigniew Wojciech 

  b) z listy nr 24 KWW NOWA SZANSA 

  –  GÓRA Michał Piotr 

  c) z listy nr 25 KWW "NASZA WSPÓLNA SPRAWA" 

  –  ZYCH Józef 

  d) z listy nr 27 KWW "PATRIOCI" 

  –  NAWROCKA Stanisława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 231; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW MAŁA OJCZYZNA RZEZAWA 

  –  KOCIOŁEK Ewa 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 226; 

  4) głosów ważnych oddano 216; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 24 KWW NOWA SZANSA 

  –  ŚMIETAŃSKA Renata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 328; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 25 KWW "NASZA WSPÓLNA SPRAWA" 

  –  KORNAŚ Wiesława 

  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 460; 

  4) głosów ważnych oddano 453; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW MAŁA OJCZYZNA RZEZAWA 

  –  PANNA Jan Antoni 

  b) z listy nr 25 KWW "NASZA WSPÓLNA SPRAWA" 
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  –  MROCZKOWSKI 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 656; 

  4) głosów ważnych oddano 627; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 25 KWW "NASZA WSPÓLNA SPRAWA" 

  –  CZESAK Ireneusz Krzysztof 

  –  DĄBROWSKI 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 127; 

  4) głosów ważnych oddano 122; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 25 KWW "NASZA WSPÓLNA SPRAWA" 

  –  STRĄG Krystyna Józefa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 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 234; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 25 KWW "NASZA WSPÓLNA SPRAWA" 

  –  GNUTEK 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 473; 

  4) głosów ważnych oddano 462; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW MAŁA OJCZYZNA RZEZAWA 

  –  DOBROWOLSKI Bogdan Jan 

  –  SZYDŁOWSKI Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 7. 

Wybory do Rady Gminy Trzciana 

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 3 997. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 590 osób, to jest 

64,80% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 413; 

  4) głosów ważnych oddano 405; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW GMINY TRZCIANA 

  –  SURMA Roman Stanisław 

  –  KUBACKI 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 111; 

  4) głosów ważnych oddano 110; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW GMINY TRZCIANA 

  –  GRABOWSKI Robert Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 228; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW GMINY TRZCIANA 

  –  GRABOWSKA Bożena 

  –  ŚLIWA Ryszard 

  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 177; 

  4) głosów ważnych oddano 172; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW GMINY TRZCIANA 

  –  GRABOWSKI Bogdan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 322; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW GMINY TRZCIANA 

  –  WOŁOWIEC Antoni 

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

  –  STOCHEL Krzysztof Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 523; 

  4) głosów ważnych oddano 515; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW GMINY TRZCIANA 

  –  BABRAL Maciej 

  –  KUKLA Mirosław 

  –  WOLAK Krzysztof Jacek 

  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 802; 

  4) głosów ważnych oddano 795; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW GMINY TRZCIANA 

  –  BABICZ Mirosław Dariusz 

  –  GUTOWSKI Stanisław Józef 

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

  –  DUDA Marcin 

  –  PIJANOWSKI Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 8. 

Wybory do Rady Gminy Żegocina 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 412. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 781 osób, to jest 

52,20% 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 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 646; 

  4) głosów ważnych oddano 631; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KĘPA Wojciech 

  b) z listy nr 21 KWW GMINY ŻEGOCINA 

  –  GUZIK Stanisław 

  –  KRAWCZYK Jan 

  –  STARY Tadeusz 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 317; 

  4) głosów ważnych oddano 306; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW GMINY ŻEGOCINA 

  –  SAJDAK Zofia 

  b) z listy nr 23 KWW "ROZDZIELE RAZEM" 

  –  MARCINEK Jan Walenty 

  –  ORZEŁ Jarosław 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 120; 

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

  a) z listy nr 21 KWW GMINY ŻEGOCINA 

  –  GRABIARZ Józef 

  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 698; 

  4) głosów ważnych oddano 673; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WALIGÓRA Radosław Grzegorz 

  b) z listy nr 21 KWW GMINY ŻEGOCINA 

  –  MRÓZ Jan 

  –  BIELAK Bogdan Mieczysław 

  –  OLSZEWSKI Tadeusz 

  –  ŁUKASIK Reginald Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW GMINY ŻEGOCINA 

  –  NOWAK Lucyna Dorota 

  –  ROŻNOWSKI Ignacy 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 9. 

Wybory do Rady Gminy Borzęcin 

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 6 605. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 411 osób, to jest 

51,64% 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 706; 

  4) głosów ważnych oddano 689; 

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

  –  KASJANIUK Leszek Szczepan 

  –  CHOCZYŃSKA Anna Agnieszka 

  b) z listy nr 19 KWW JANUSZA KWAŚNIAKA BUDUJMY PRZYSZŁOŚĆ 

  –  PAŁACH Zbigniew Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 216; 

  4) głosów ważnych oddano 1 189; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW JANUSZA KWAŚNIAKA BUDUJMY PRZYSZŁOŚĆ 

  –  CIOCHOŃ Józef Franciszek 

  –  KIJAK Józef Edward 

  –  MAŁEK Czesław 

  –  PILARSKA Maria Jadwiga 

  b) z listy nr 20 KWW SOLIDARNA PRAWORZĄDNA GMINA 

  –  KUŁAK Paweł Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 379; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW SOLIDARNA PRAWORZĄDNA GMINA 

  –  CZAJA Czesław Stefan 

  b) z listy nr 21 KWW NIEZALEŻNYCH 

  –  GACA Marcin Michał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 240; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW NIEZALEŻNYCH 

  –  GAWOR Krzysztof 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 623; 
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  4) głosów ważnych oddano 608; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW JANUSZA KWAŚNIAKA BUDUJMY PRZYSZŁOŚĆ 

  –  SUMARA Zofia 

  –  WODA Renata Maria 

  b) z listy nr 23 KWW "RAZEM" 

  –  HALIK 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 224; 

  4) głosów ważnych oddano 215; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW JANUSZA KWAŚNIAKA BUDUJMY PRZYSZŁOŚĆ 

  –  NASIADKA Marcin Łukasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 10. 

Wybory do Rady Miejskiej w Czchowie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7 226. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 828 osób, to jest 

52,98% 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 1 079; 

  4) głosów ważnych oddano 1 054; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW "SAMORZĄDNOŚĆ" 

  –  CZECH Małgorzata 

  –  GAWEŁDA Krzysztof 

  –  KOZDRÓJ Józef 

  –  WOJAKIEWICZ Jerzy Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

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

  4) głosów ważnych oddano 410; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  SZOT Eugeniusz 

  b) z listy nr 21 KWW "SAMORZĄDNOŚĆ" 

  –  ROZCIECHA Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 496; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  GURGUL Marek Jan 

  b) z listy nr 21 KWW "SAMORZĄDNOŚĆ" 

  –  ORSZULAK Antoni 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 571; 

  4) głosów ważnych oddano 558; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW "SAMORZĄDNOŚĆ" 

  –  PACHOTA Paweł 

  –  SAPAŁA 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 541; 

  4) głosów ważnych oddano 526; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW "SAMORZĄDNOŚĆ" 

  –  MALAGA Władysław 

  –  RABIASZ Włodzimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 383; 

  4) głosów ważnych oddano 362; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW "SAMORZĄDNOŚĆ" 

  –  WRONA Lesław 

  –  ZIĘĆ 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 326; 

  4) głosów ważnych oddano 323; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW "SAMORZĄDNOŚĆ" 

  –  SALAMON Bernadeta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 11. 

Wybory do Rady Gminy Dębno 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11 056. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 837 osób, to jest 

52,79% 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 519; 

  4) głosów ważnych oddano 509; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  MALISZCZAK Małgorzata Janina 

  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 959; 

  4) głosów ważnych oddano 915; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "SAMORZĄDY RAZEM" 
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  –  HEBDA Tadeusz 

  –  CIURUŚ Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 631; 

  4) głosów ważnych oddano 617; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA DĘBNO 

  –  KRAJ Paweł Stanisław 

  –  MALINOWSKI Janusz 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 768; 

  4) głosów ważnych oddano 748; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  GURGUL Grzegorz 

  b) z listy nr 20 KWW "SAMORZĄDY RAZEM" 

  –  KOŁODZIEJ Dominik Maksymilian 

  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 945; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  MATURA Piotr 

  b) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA DĘBNO 

  –  SZTABIŃSKI 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 468; 

  4) głosów ważnych oddano 449; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  CHMIELARZ Anna 

  b) z listy nr 20 KWW "SAMORZĄDY RAZEM" 
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  –  PIERZGA 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 821; 

  4) głosów ważnych oddano 799; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA DĘBNO 

  –  RZEPA Elżbieta Genowefa 

  –  JUSZCZYK 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 707; 

  4) głosów ważnych oddano 683; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  PŁANETA Ewa 

  b) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA DĘBNO 

  –  SACHA Edward Gustaw 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 12. 

Wybory do Rady Gminy Gnojnik 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 771. 

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

53,82% 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 988; 

  4) głosów ważnych oddano 970; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE NASZA GMINA 

  –  STOLARCZYK Anna Karolina 

  b) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE DLA PRZYSZŁOŚCI 
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  –  KLIMAS Jan 

  –  LINCA Stanisław 

  c) z listy nr 21 KWW BRZESKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  –  KRAKOWSKA Renata 

  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 707; 

  4) głosów ważnych oddano 679; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  BOBER Piotr 

  –  ZYCH Janusz 

  b) z listy nr 21 KWW BRZESKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  –  ZDUNEK Przemysław 

  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 326; 

  4) głosów ważnych oddano 315; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE NASZA GMINA 

  –  MACHAŁ Ryszard Walenty 

  b) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE DLA PRZYSZŁOŚCI 

  –  SACHA 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 126; 

  4) głosów ważnych oddano 116; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE NASZA GMINA 

  –  JURKIEWICZ Stanisław Włodzimierz 

  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 354; 

  4) głosów ważnych oddano 348; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW BRZESKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
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  –  SERAFIN Kazimierz Józef 

  –  GRUCA Czesław Wincenty 

  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 377; 

  4) głosów ważnych oddano 364; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE NASZA GMINA 

  –  NIEDZIOCHA Henryk 

  –  TREPA 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 228; 

  4) głosów ważnych oddano 224; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE NASZA GMINA 

  –  JAROSZEK Krystyna Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 13. 

Wybory do Rady Gminy w Iwkowej 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 652. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 798 osób, to jest 

60,15% 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 706; 

  4) głosów ważnych oddano 699; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  PAJOR Adam 

  b) z listy nr 19 KWW "PRAWORZĄDNOŚĆ I GOSPODARNOŚĆ" 
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  –  KWAŚNA Dorota 

  c) z listy nr 20 KWW BRZESKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  –  DZIĘGIEL Kazimierz Włodzimierz 

  –  MOTAK Jacek Grzegorz 

  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 571; 

  4) głosów ważnych oddano 559; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KARWALA Grzegorz Jan 

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

  –  KOPROWSKI Tomasz 

  –  PŁANETA Bolesław Jakub 

  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 781; 

  4) głosów ważnych oddano 770; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  DROBISZEWSKI Marian Antoni 

  –  URYGA Renata Barbara 

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

  –  STANUCH Maria 

  c) z listy nr 20 KWW BRZESKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  –  KLIMEK Krzysztof 

  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 740; 

  4) głosów ważnych oddano 722; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  WŁUDYKA Wojciech Karol 

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

  –  BODEK Franciszek 

  –  CZYŻYCKA-DUDA Iwona Beata 

  c) z listy nr 20 KWW BRZESKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
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  –  KARWALA Mirosław Łukasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 14. 

Wybory do Rady Gminy w Szczurowej 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6 608. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 531 osób, to jest 

38,30% 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 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 24 KWW BEZPIECZNA GÓRKA 

  –  MOSKAL Zbigniew 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 291; 

  4) głosów ważnych oddano 280; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW DLA DOBRA WSZYSTKICH SOŁECTW 

  –  BERNADY Marek Józef 

  b) z listy nr 21 KWW "SAMORZĄDY RAZEM" 

  –  RACHWAŁ Zuzanna 

  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 347; 

  4) głosów ważnych oddano 332; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW DLA DOBRA WSZYSTKICH SOŁECTW 
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  –  FIOŁEK Andrzej Ludwik 

  –  ZŁOCKI Jan Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 626; 

  4) głosów ważnych oddano 606; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW "WSPÓŁDZIAŁANIE" 

  –  JAMROŻEK Andrzej Mieczysław 

  b) z listy nr 22 KWW MOJA SZCZUROWA 

  –  WĄDOŁOWSKI Stanisław 

  c) z listy nr 25 KWW "OŚWIATA" 

  –  KLISIEWICZ Stanisława Cecylia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW DLA DOBRA WSZYSTKICH SOŁECTW 

  –  TYRCHA Kazimierz 

  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 278; 

  4) głosów ważnych oddano 277; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW "WSPÓŁDZIAŁANIE" 

  –  MĄDRZYK Agnieszka Małgorzata 

  b) z listy nr 20 KWW DLA DOBRA WSZYSTKICH SOŁECTW 

  –  BABŁO Franciszek 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 20 KWW DLA DOBRA WSZYSTKICH SOŁECTW 

  –  BURZAWA Stanisław 

  4) 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 300; 

  4) głosów ważnych oddano 291; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW DLA DOBRA WSZYSTKICH SOŁECTW 

  –  WIERDANEK Władysława Henryka 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 294; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW STRAŻACY UŚCIE SOLNE 

  –  PŁACHNO 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 189; 

  4) głosów ważnych oddano 185; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW DLA DOBRA WSZYSTKICH SOŁECTW 

  –  KAPUSTA Jan Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 15. 

Wybory do Rady Miejskiej w Alwerni 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10 375. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 540 osób, to jest 

53,40% 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 1 565; 

  4) głosów ważnych oddano 1 533; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW RUCH SAMORZĄDOWY GMINY ALWERNIA 
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  –  WŁODARSKI Jan Edward 

  b) z listy nr 19 KWW NOWA - ALWERNIA.PL 

  –  SIEMEK Tomasz 

  c) z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY 

  –  KNAPIK Sławomir Paweł 

  d) z listy nr 25 KWW MŁODA ALWERNIA 

  –  SKOWRONEK Marek 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 377; 

  4) głosów ważnych oddano 365; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW RUCH SAMORZĄDOWY GMINY ALWERNIA 

  –  BIEL 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 553; 

  4) głosów ważnych oddano 547; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW RUCH SAMORZĄDOWY GMINY ALWERNIA 

  –  LEWICKA Elżbieta Zofia 

  –  KAMIŃSKI Stanisław Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 907; 

  4) głosów ważnych oddano 870; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW RUCH SAMORZĄDOWY GMINY ALWERNIA 

  –  KĘDZIORA Henryk Andrzej 

  b) z listy nr 19 KWW NOWA - ALWERNIA.PL 

  –  BACHOWSKA Bogusława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 493; 

  4) głosów ważnych oddano 480; 

  5) radną została wybrana: 
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  a) z listy nr 17 KWW RUCH SAMORZĄDOWY GMINY ALWERNIA 

  –  WOJTOŃ Krystyna 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 241; 

  4) głosów ważnych oddano 240; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW RUCH SAMORZĄDOWY GMINY ALWERNIA 

  –  JAKÓBIK Wiesława Zofia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 473; 

  4) głosów ważnych oddano 449; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW TERAZ PORĘBA 

  –  MAJCHROWSKI Edward Kazimierz 

  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 931; 

  4) głosów ważnych oddano 898; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW RUCH SAMORZĄDOWY GMINY ALWERNIA 

  –  KUKLA Leszek Łukasz 

  b) z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY 

  –  LIZOŃCZYK Jan 

  –  MAŁOCHA Jerzy Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 16. 

Wybory do Rady Gminy Babice 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7 203. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 872 osób, to jest 

53,76% 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 756; 

  4) głosów ważnych oddano 733; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW ZYGMUNTA ZIAJKI 

  –  SADOWSKI Krzysztof 

  b) z listy nr 19 KWW SAMORZĄDNA GMINA 2010 

  –  KOŚCIELNIAK Kazimierz 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 363; 

  4) głosów ważnych oddano 356; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW SAMORZĄDNA GMINA 2010 

  –  ŚMIAŁEK Bolesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 377; 

  4) głosów ważnych oddano 371; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW ZYGMUNTA ZIAJKI 

  –  TRZASKA Krzysztof Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 394; 

  4) głosów ważnych oddano 383; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW SAMORZĄDNA GMINA 2010 

  –  LIZOŃCZYK Wacław Adam 

  –  MASTALSKI Tadeusz 

  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 601; 

  4) głosów ważnych oddano 584; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW "JEDNOŚĆ" 

  –  KOSOWSKI Leszek 

  b) z listy nr 19 KWW SAMORZĄDNA GMINA 2010 

  –  WIERZBIC Beata Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 363; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW ZYGMUNTA ZIAJKI 

  –  KUCIEL Ryszard 

  b) z listy nr 19 KWW SAMORZĄDNA GMINA 2010 

  –  BIEL Tadeusz Antoni 

  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 1 009; 

  4) głosów ważnych oddano 993; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW SAMORZĄDNA GMINA 2010 

  –  DOMIN Wiesław Stanisław 

  –  KOZIOŁ Leon Jan 

  b) z listy nr 20 KWW "STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE 2010" 

  –  BOLEK Ewa Tamara 

  c) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA BABICE 

  –  TARABUŁA Iwona 

  d) z listy nr 22 KWW JAROSŁAWA RACZKA 

  –  RACZEK Jarosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 17. 

Wybory do Rady Gminy w Bolesławiu 

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 2 378. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 207 osób, to jest 

50,76% 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 261; 

  4) głosów ważnych oddano 252; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZLOSEK Mieczysław Ignacy 

  –  KACZÓWKA Jan Zbigniew 

  b) z listy nr 20 KWW "POWIŚLE" 

  –  PIERGA Janusz 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 117; 

  4) głosów ważnych oddano 112; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ZĄBEK Michał 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 81; 

  4) głosów ważnych oddano 81; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ŁATA Zbigniew Czesław 

  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 121; 

  4) głosów ważnych oddano 117; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KACZÓWKA Marek Kazimierz 

  –  ŚWIATŁOWSKI Jan Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 130; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MAGIERA Wiesław Józef 

  –  ŚWIATŁOWSKI Krzysztof Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 261; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GWÓŹDŹ Mariola Teresa 

  –  LUPA Wiesława Janina 

  b) z listy nr 20 KWW "POWIŚLE" 

  –  WOŹNIAK Henryk 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 88; 

  4) głosów ważnych oddano 87; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "POWIŚLE" 

  –  WÓJCIK Mirosław 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 54; 

  4) głosów ważnych oddano 54; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOWAL Roman 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 80; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 20 KWW "POWIŚLE" 

  –  SOKÓŁ Andrzej Stefan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 18. 

Wybory do Rady Gminy Gręboszów 

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 2 981. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 520 osób, to jest 

50,99% 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 89; 

  4) głosów ważnych oddano 88; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WYTRWAŁ Wiesław 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 219; 

  4) głosów ważnych oddano 219; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KOSOŃ Krzysztof Damian 

  b) z listy nr 19 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  –  DUDEK Zbigniew 

  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 185; 

  4) głosów ważnych oddano 184; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WÓJTOWICZ Eugeniusz 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
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  –  WCISŁO Jerzy 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 153; 

  4) głosów ważnych oddano 148; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  GAWEŁ Jan 

  –  MISIASZEK Stanisław 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 96; 

  4) głosów ważnych oddano 92; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  SYKTUS 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 227; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WYTRWAŁ Stanisław 

  b) z listy nr 20 KWW GMINA GRĘBOSZÓW 

  –  DĄBROŚ Władysław 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 189; 

  4) głosów ważnych oddano 186; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ADAMCZYK Tadeusz Stanisław 

  b) z listy nr 20 KWW GMINA GRĘBOSZÓW 

  –  BOJKO Jan Józef 

  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 78; 

  4) głosów ważnych oddano 77; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINA GRĘBOSZÓW 

  –  KOWAL Kazimierz 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 122; 

  4) głosów ważnych oddano 118; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOZIARA Andrzej Świerad 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 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 147; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW GMINA NASZ DOM 

  –  DYMON Franciszek Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 19. 

Wybory do Rady Gminy Mędrzechów 

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 2 120. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 105 osób, to jest 

52,12% uprawnionych do głosowania. 

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

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 522; 
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  4) głosów ważnych oddano 505; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZARKOWSKI Czesław Michał 

  –  MAMULSKI Jan 

  b) z listy nr 19 KWW "NIEZALEŻNI POWIŚLE DĄBROWSKIE" 

  –  ZIMOWSKI Stanisław 

  –  STARZYK Paweł Bartłomiej 

  c) z listy nr 21 KWW LZS MĘDRZECHÓW 

  –  WOLIŃSKI Zenon Zygmunt 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 189; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BABIARZ Paweł Antoni 

  b) z listy nr 20 KWW GMINY MĘDRZECHÓW 

  –  NOGA Wiesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  LIGUZ Grzegorz Mieczysław 

  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 104; 

  4) głosów ważnych oddano 95; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINY MĘDRZECHÓW 

  –  KACZÓWKA Monika Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 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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  –  KULIG Zbigniew 

  –  ŚWIATŁOWSKI Kazimierz Jan 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  TRĘBACZEWSKI Tadeusz 

  4) 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 286; 

  4) głosów ważnych oddano 279; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOZIOŁ Marian 

  b) z listy nr 19 KWW "NIEZALEŻNI POWIŚLE DĄBROWSKIE" 

  –  TOBIASZ Kazimierz Zygmunt 

  c) z listy nr 20 KWW GMINY MĘDRZECHÓW 

  –  BOROWIAK Maria Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 20. 

Wybory do Rady Gminy Olesno 

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 2 465. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 117 osób, to jest 

45,31% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 6 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 1, nr 3, nr 4, nr 

7, nr 8, nr 9, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa 

liczbie mandatów w okręgach. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNOTA 
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  –  GRUCHAŁA Roman Stanisław 

  –  LECH Jadwiga Leokadia 

  –  MASŁOŃ Stanisław 

  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 365; 

  4) głosów ważnych oddano 359; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNOTA 

  –  MORAWIEC Janusz 

  b) z listy nr 20 KWW MŁODZI 

  –  ZACHARA Józef Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNOTA 

  –  KARYTA Aleksander 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNOTA 

  –  SZCZEBAK Wojciech Jan 

  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 265; 

  4) głosów ważnych oddano 257; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOZACZKA Tadeusz 

  b) z listy nr 19 KWW WSPÓLNOTA 

  –  PRZYBYŁO Stanisław 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 281; 
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  4) głosów ważnych oddano 276; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNOTA 

  –  NOWAK Leszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNOTA 

  –  JANIK Marek 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNOTA 

  –  SNOPEK Dariusz Adam 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNOTA 

  –  KAPŁON Stanisław 

  –  RYCZEK Teresa Kazimiera 

  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 206; 

  4) głosów ważnych oddano 197; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNOTA 

  –  KOPYTO Janina Stanisława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 21. 

Wybory do Rady Gminy Radgoszcz 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 636. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 167 osób, to jest 

56,19% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 515; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW PRAWDA I SAMORZĄDNOŚĆ 

  –  GRZESIAK Robert 

  –  TOCZEK Zbigniew 

  b) z listy nr 20 KWW TWOJA GMINA - TWÓJ DOM 

  –  STANEK Eugeniusz Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 913; 

  4) głosów ważnych oddano 885; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KACAŁA Stefan 

  b) z listy nr 19 KWW PRAWDA I SAMORZĄDNOŚĆ 

  –  SZKOTAK Alfreda 

  –  SETERNUS Eugeniusz 

  c) z listy nr 22 KWW "NIEZALEŻNI POWIŚLE DĄBROWSKIE" 

  –  FRĄC Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 784; 

  4) głosów ważnych oddano 768; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW PRAWDA I SAMORZĄDNOŚĆ 

  –  ZUZIAK Jan Marian 

  –  FOSZCZ Józef 

  –  RAMOCKA Celina 

  b) z listy nr 20 KWW TWOJA GMINA - TWÓJ DOM 

  –  LUSZOWIECKI Stefan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

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

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 244; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW TWOJA GMINA - TWÓJ DOM 

  –  ŻABA Józef 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 244; 

  4) głosów ważnych oddano 230; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW PRAWDA I SAMORZĄDNOŚĆ 

  –  KUSIAK Antoni Maciej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 295; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW PRAWDA I SAMORZĄDNOŚĆ 

  –  MADEJ Alicja Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 128; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW PRAWDA I SAMORZĄDNOŚĆ 

  –  CEDZIDŁO Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 22. 

Wybory do Rady Miejskiej w Szczucinie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10 746. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 213 osób, to jest 

57,82% 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 489; 

  4) głosów ważnych oddano 479; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 27 KWW DLA POPARCIA HENRYKA SENDORA 

  –  SENDOR 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 424; 

  4) głosów ważnych oddano 407; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW GMINY SZCZUCIN 

  –  SZOT Lucyna 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 2 441; 

  4) głosów ważnych oddano 2 372; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW GMINY SZCZUCIN 

  –  SZAREK Jacek Jan 

  –  ŁACHUT Krzysztof Jan 

  b) z listy nr 20 KWW PPPD 

  –  GORZKOWICZ Andrzej Adam 

  c) z listy nr 25 KWW "NIEZALEŻNI POWIŚLE DĄBROWSKIE" 

  –  JACHYM Marek 

  d) z listy nr 26 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  –  ŻUREK 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 423; 

  4) głosów ważnych oddano 419; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW PPPD 
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  –  CHRABĄSZCZ Mariusz 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 446; 

  4) głosów ważnych oddano 427; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW ZGODA I PRAWORZĄDNOŚĆ 

  –  WADAS Bogdan 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 365; 

  4) głosów ważnych oddano 362; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW ZGODA I PRAWORZĄDNOŚĆ 

  –  DUDA Jan 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 216; 

  4) głosów ważnych oddano 210; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW ZGODA I PRAWORZĄDNOŚĆ 

  –  CHRZĄSZCZ Maria Zofia 

  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 684; 

  4) głosów ważnych oddano 669; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 25 KWW "NIEZALEŻNI POWIŚLE DĄBROWSKIE" 

  –  FIRST Józef Jan 

  b) z listy nr 28 KWW "BRZEZÓWKA" 

  –  FURGAŁ Franciszek 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 725; 
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  4) głosów ważnych oddano 710; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW GMINY SZCZUCIN 

  –  NOGA Zofia 

  b) z listy nr 22 KWW ZGODA I PRAWORZĄDNOŚĆ 

  –  KORCZAK Roman Waldemar 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 23. 

Wybory do Rady Miejskiej w Bieczu 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13 726. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 530 osób, to jest 

47,57% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 987; 

  4) głosów ważnych oddano 1 923; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ 

  –  KAWA Bogumił 

  b) z listy nr 20 KWW MR 

  –  RYBCZYK Maciej Witold 

  c) z listy nr 21 KWW IRENEUSZA ZAJĄCA 

  –  ZAJĄC Ireneusz 

  d) z listy nr 22 KWW PSD 

  –  NOSAL Stanisław 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 635; 

  4) głosów ważnych oddano 616; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 16 KWW URSZULI NIEMIEC 

  –  BOCHNIA Irena Agata 

  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 429; 

  4) głosów ważnych oddano 423; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW KAZIMIERZA GAJDY 

  –  GAJDA Kazimierz 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 365; 

  4) głosów ważnych oddano 349; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 16 KWW URSZULI NIEMIEC 

  –  SZOT Maria Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 168; 

  4) głosów ważnych oddano 1 130; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  BOCHENEK Andrzej 

  b) z listy nr 16 KWW URSZULI NIEMIEC 

  –  ŚWIERZ Marian 

  c) z listy nr 18 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ 

  –  WOŹNIAK Janusz 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 531; 

  4) głosów ważnych oddano 523; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  HYCNAR Józef 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 395; 

  4) głosów ważnych oddano 388; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW WŁADYSŁAWA GAZDY 

  –  WSZOŁEK 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 704; 

  4) głosów ważnych oddano 688; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KALISZ Grażyna Ewa 

  b) z listy nr 16 KWW URSZULI NIEMIEC 

  –  CZYŻYKIEWICZ Wojciech 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 316; 

  4) głosów ważnych oddano 313; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ 

  –  HONEK Grażyna Zofia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 24. 

Wybory do Rady Miejskiej w Bobowej 

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 5 909. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 219 osób, to jest 

54,48% 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 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 161; 

  4) głosów ważnych oddano 1 136; 

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

  –  PODOBIŃSKI Marek 

  b) z listy nr 16 KWW "PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  TOKARZ Karol 

  c) z listy nr 17 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ 

  –  PRES Teresa 

  –  POPARDOWSKI Paweł 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 182; 

  4) głosów ważnych oddano 177; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 16 KWW "PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  MAGIERA 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 424; 

  4) głosów ważnych oddano 413; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GNIADEK Stanisław Jan 

  b) z listy nr 16 KWW "PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  JURUŚ 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 436; 

  4) głosów ważnych oddano 426; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  LANGER Józef 

  b) z listy nr 17 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ 

  –  ZIĘBA Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW "PRZYSZŁOŚĆ" 
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  –  SIEDLARZ Stanisław 

  –  ZARZYCKA Maria Katarzyna 

  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 229; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW "PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  TABIŚ Stanisław 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 320; 

  4) głosów ważnych oddano 307; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BARAN Barbara 

  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 466; 

  4) głosów ważnych oddano 453; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW "PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  TARASEK Tomasz 

  –  JANOTA Wiesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 25. 

Wybory do Rady Gminy Gorlice 

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 11 624. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 586 osób, to jest 

39,45% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 6, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 
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Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 383; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW FORUM NIEZALEŻNYCH 

  –  SZYMCZYK 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 703; 

  4) głosów ważnych oddano 670; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW FORUM NIEZALEŻNYCH 

  –  OSIKOWICZ Zdzisław 

  –  SZYMCZYK 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 305; 

  4) głosów ważnych oddano 302; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ 

  –  SKOWRON Mieczysław Wiesław 

  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 748; 

  4) głosów ważnych oddano 740; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  SKOWRONEK Andrzej Tadeusz 

  b) z listy nr 16 KWW FORUM NIEZALEŻNYCH 

  –  KOSIBA-SZKILUK Agnieszka Monika 

  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 219; 

  4) głosów ważnych oddano 215; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 16 KWW FORUM NIEZALEŻNYCH 

  –  MILLER Maria Magdalena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW FORUM NIEZALEŻNYCH 

  –  GUBAŁA Wacław 

  –  ŁASAK Bogumił Stanisław 

  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 473; 

  4) głosów ważnych oddano 450; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW FORUM NIEZALEŻNYCH 

  –  ROMAN Julian Stefan 

  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 1 019; 

  4) głosów ważnych oddano 984; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  WSZOŁEK Marzenna 

  b) z listy nr 16 KWW FORUM NIEZALEŻNYCH 

  –  GÓRSKI Tadeusz Bartłomiej 

  –  TOMASIK Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 723; 

  4) głosów ważnych oddano 707; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW FORUM NIEZALEŻNYCH 
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  –  GUBAŁA Andrzej 

  –  KALISZ Aleksander Jacek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 26. 

Wybory do Rady Gminy Lipinki 

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 5 485. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 994 osób, to jest 

54,59% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 345; 

  4) głosów ważnych oddano 340; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW "PRZYJAŹNI LUDZIOM" 

  –  KOZIOŁ Krzysztof Franciszek 

  –  BUBNIAK 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 1 121; 

  4) głosów ważnych oddano 1 103; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW Z POPARCIEM DLA GMINY LIPINKI 

  –  KUPIEC Waldemar Bogusław 

  b) z listy nr 17 KWW "PRZYJAŹNI LUDZIOM" 

  –  ŚWIERZOWSKI Tomasz Piotr 

  –  POPIELARZ Piotr Andrzej 

  c) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA W LIPINKACH 

  –  BOCHENEK Bogusław Józef 

  –  JURUSIK Tadeusz 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 183; 
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  4) głosów ważnych oddano 178; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  SZKARADEK Marian Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 742; 

  4) głosów ważnych oddano 732; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW "PRZYJAŹNI LUDZIOM" 

  –  MALINOWSKI Waldemar Jan 

  b) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA W LIPINKACH 

  –  BIAŁOŃ Krystyna Maria 

  –  TKACZUK Romuald 

  –  WALCZYK Józef Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 603; 

  4) głosów ważnych oddano 593; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW Z POPARCIEM DLA GMINY LIPINKI 

  –  MOSOŃ Regina Ewa 

  b) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA W LIPINKACH 

  –  CZELUŚNIAK Bogdan Paweł 

  –  CIONEK Józef Leon 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 27. 

Wybory do Rady Gminy Łużna 

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 6 507. 

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

50,53% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 548; 

  4) głosów ważnych oddano 533; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  KLIMEK Andrzej Stanisław 

  b) z listy nr 16 KWW DEMOKRACJA I POROZUMIENIE 

  –  KOSIŃSKI Grzegorz Józef 

  c) z listy nr 18 KWW JEDNA ŁUŻNA 

  –  JANIK Rafał Michał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 670; 

  4) głosów ważnych oddano 641; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW DEMOKRACJA I POROZUMIENIE 

  –  BIELAKIEWICZ Barbara Katarzyna 

  –  KRÓL Tomasz Daniel 

  –  KOTOWICZ 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 1 053; 

  4) głosów ważnych oddano 1 039; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BISKUP Włodzimierz Piotr 

  –  BROŃSKI Krzysztof 

  –  DZIEDZIC Andrzej Narcyz 

  –  MYŚLIWIEC Maria Anna 

  b) z listy nr 19 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ 

  –  WOJNA 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 250; 

  4) głosów ważnych oddano 241; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  BOGUSZ Józef 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 357; 

  4) głosów ważnych oddano 352; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ZIOBROWSKI Stanisław 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 410; 

  4) głosów ważnych oddano 397; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CIASTOŃ Aleksander 

  –  SZYMCZYK Edward 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 28. 

Wybory do Rady Gminy Moszczenica 

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 3 791. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 757 osób, to jest 

46,35% 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 689; 

  4) głosów ważnych oddano 674; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW SAMORZĄD 2014 
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  –  APOLLO Mieczysław Zygmunt 

  –  BARCZYK Ryszard 

  –  DOBEK Edward 

  –  DZIADZIO Marek Bogdan 

  –  GODEK Wanda Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 621; 

  4) głosów ważnych oddano 604; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  DĄBROWSKA-PODWIKA Lidia Stanisława 

  b) z listy nr 16 KWW SAMORZĄD 2014 

  –  BRACH Bogdan Józef 

  –  BRACH Grzegorz Józef 

  –  GAJDA Roman Robert 

  –  GĘBAROWSKI Marek 

  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 447; 

  4) głosów ważnych oddano 438; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WITKOWSKI Stanisław Józef 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  BATKO Adam 

  c) z listy nr 16 KWW SAMORZĄD 2014 

  –  GĄSIOR Jan Kazimierz 

  –  SZCZERBA Stanisław 

  –  WARZECHA Barbara Bożena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 29. 

Wybory do Rady Gminy Ropa 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 931. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 953 osób, to jest 

49,68% 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 337; 

  4) głosów ważnych oddano 332; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MACZUGA Adam Jan 

  b) z listy nr 16 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ 

  –  KORZEŃ Daniel Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 391; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ 

  –  KAWA Krzysztof Zygmunt 

  –  ŁUKASZYK Cecylia 

  b) z listy nr 18 KWW SAMORZĄDNA GMINA - 2010 

  –  SZPYRKA Roman Michał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 532; 

  4) głosów ważnych oddano 514; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BIAŁOŃ Maria Barbara 

  b) z listy nr 16 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ 

  –  KOSZYK Franciszek 

  –  SMOŁA Władysława Emilia 

  c) z listy nr 18 KWW SAMORZĄDNA GMINA - 2010 

  –  ŁUKASZYK Bogusław Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 609; 

  4) głosów ważnych oddano 591; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ 

  –  DRĄG Eugeniusz Franciszek 

  –  HALIŃSKA Maria Barbara 

  –  JANTAS Jerzy 

  –  KORZEŃ Stanisław 

  –  TROJANOWICZ 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 74; 

  4) głosów ważnych oddano 68; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ 

  –  SPÓLNIK Czesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 30. 

Wybory do Rady Gminy Sękowa 

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 3 948. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 156 osób, to jest 

54,61% 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 749; 

  4) głosów ważnych oddano 731; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  TENEROWICZ Kazimierz 

  b) z listy nr 16 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ 

  –  MOROŃ Bogusław Józef 

  –  POŁEĆ Marian 

  –  RĄCZKOWSKI Bogdan Władysław 

  –  SZYDŁOWSKA Teresa 

  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 425; 

  4) głosów ważnych oddano 398; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PROKOP Krystyna 

  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  IGIELSKI Marian Franciszek 

  c) z listy nr 16 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ 

  –  WAL Eugeniusz 

  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 442; 

  4) głosów ważnych oddano 438; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MYSZKOWSKI Stanisław 

  –  ŚLIMAK Andrzej Franciszek 

  b) z listy nr 16 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ 

  –  WYŻKIEWICZ Maria Stefania 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg 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 221; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW ROPICA GÓRNA 

  –  ŚLIWA Beata Urszula 

  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 188; 

  4) głosów ważnych oddano 186; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ŚWIERK-MARYŃCZAK Danuta Maria 

  b) z listy nr 16 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ 

  –  TARSA Tadeusz 

  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 131; 

  4) głosów ważnych oddano 129; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ 

  –  BODAK Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 31. 

Wybory do Rady Gminy Uście Gorlickie 

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 4 207. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 244 osób, to jest 

53,34% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 5, 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 289; 

  4) głosów ważnych oddano 283; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ 

  –  HALCZAK Mikołaj Józef 

  –  SMOŁA Stanisław Fryderyk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg 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 186; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ 

  –  DZIURNY Eugeniusz 

  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 235; 

  4) głosów ważnych oddano 234; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ 

  –  WOŹNIAK Edmund 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 184; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA 

  –  GÓRSKI Paweł 

  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 16 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ 

  –  MICHALAK Krystyna Sylwia 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ 

  –  WASULA Piotr 

  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 16 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ 

  –  KLOCEK Jan 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 217; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ 
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  –  GROMALA Jan 

  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 575; 

  4) głosów ważnych oddano 558; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZTABA Janusz 

  b) z listy nr 19 KWW ANDRZEJA MAZURA UŚCIE GORLICKIE POM 

  –  MAZUR Andrzej 

  c) z listy nr 21 KWW ZBIGNIEW LUDWIN 

  –  LUDWIN 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 209; 

  4) głosów ważnych oddano 200; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  DARDZIŃSKA Bronisława 

  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 337; 

  4) głosów ważnych oddano 328; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ 

  –  KARLAK Krzysztof Bogusław 

  b) z listy nr 17 KWW ZBIGNIEWA MIEDZIAKA 

  –  MIEDZIAK Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 32. 

Wybory do Rady Gminy Czernichów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10 636. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 222 osób, to jest 

39,70% 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 697; 

  4) głosów ważnych oddano 675; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "NASZA PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  KRYŃSKA Ewa 

  –  BALWIERZ Leszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 561; 

  4) głosów ważnych oddano 551; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "NASZA PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  GRZYWA Zofia 

  b) z listy nr 24 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ 

  –  ROMAŃSKI Leszek Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 839; 

  4) głosów ważnych oddano 822; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "NASZA PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  DUDEK Marian 

  –  PASZCZA Marian Zdzisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 256; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "NASZA PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  SZCZUREK Kazimierz 

  –  WOLAREK Renata Helena 

  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 287; 

  4) głosów ważnych oddano 282; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW "NASZA PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  WRONA Halina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 239; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW "ODNOWA" 

  –  KUDŁA Michał Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 774; 

  4) głosów ważnych oddano 754; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "NASZA PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  FRĄC Zdzisław Kazimierz 

  –  KĘDZIERSKI Zbigniew Maciej 

  –  PODGÓRSKI Jacek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 231; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW INICJATYWA CZERNICHÓW 

  –  WENIEWSKI Józef Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 305; 

  4) głosów ważnych oddano 281; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KW SWS 
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  –  STAROWICZ Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 33. 

Wybory do Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 

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 6 189. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 040 osób, to jest 

49,12% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 502; 

  4) głosów ważnych oddano 479; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE 

  –  SKOCZ Jan Adam 

  b) z listy nr 18 KW SWS 

  –  MORAŃSKA-KURA Helena Lidia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg 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 215; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW "PRAWDA" 

  –  JELEŃ Aleksander 

  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 255; 

  4) głosów ważnych oddano 246; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE 

  –  WILKOSZ Stanisław 

  b) z listy nr 18 KW SWS 
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  –  MINOR Maciej 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 187; 

  4) głosów ważnych oddano 176; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE 

  –  NAWROT Stefan 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 197; 

  4) głosów ważnych oddano 191; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KW SWS 

  –  SENDOR Wiesława Danuta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 208; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "OGRODNIK" 

  –  PALUCH Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 461; 

  4) głosów ważnych oddano 451; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE 

  –  KASPRZYK Edward Franciszek 

  –  CHMIELA Anna Agnieszka 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 288; 
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  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  LATAŁA Anna 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 196; 

  4) głosów ważnych oddano 194; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE 

  –  KWIATEK Krystyna Genowefa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 109; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE 

  –  FLESIŃSKI Wacław 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 120; 

  4) głosów ważnych oddano 120; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE 

  –  RYBAK Edyta Seweryna 

  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 275; 

  4) głosów ważnych oddano 272; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KW SWS 

  –  ZAJĄC Zbigniew Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 34. 

Wybory do Rady Gminy Iwanowice 

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 6 666. 

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

52,82% 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; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 245; 

  4) głosów ważnych oddano 236; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW SAMORZĄDNA GMINA 

  –  MARCHAŃSKA Lucyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 411; 

  4) głosów ważnych oddano 403; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW SAMORZĄDNA GMINA 

  –  SIUTA Czesław Jan 

  b) z listy nr 19 KWW "SIECIECHOWICE" 

  –  KARNIA Aleksandra 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 185; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW NGI 

  –  MOREK Elżbieta Maria 

  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 254; 

  4) głosów ważnych oddano 234; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW NGI 

  –  MUSIAŁEK Wiesława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 276; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW NGI 

  –  SOLECKI Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 311; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  MACIEJASZ Paweł 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 167; 

  4) głosów ważnych oddano 164; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW NGI 

  –  MULARCZYK Justyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 228; 

  4) głosów ważnych oddano 220; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW SAMORZĄDNA GMINA 

  –  ROSA Mirosław Andrzej 

  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 176; 

  4) głosów ważnych oddano 172; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  GRABARA Iwona Bożena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 226; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ IWANOWICE 

  –  BURDA Zdzisław 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 237; 

  4) głosów ważnych oddano 232; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW SAMORZĄDNA GMINA 

  –  STOPIŃSKI Edward Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 303; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  BARAN Mariusz 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 229; 

  4) głosów ważnych oddano 223; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW NGI 

  –  BURDA Renata 

  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 248; 

  4) głosów ważnych oddano 245; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW SAMORZĄDNA GMINA 

  –  PIEKARA Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 35. 

Wybory do Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8 424. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 791 osób, to jest 

56,87% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 510; 

  4) głosów ważnych oddano 1 429; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  GRZYB Józef 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  GZYL Stanisława Zofia 

  –  KUREK Halina Janina 

  c) z listy nr 18 KWW "POROZUMIENIE I ZGODA" 

  –  ADAMCZYK Maria Magdalena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 257; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  SZKLARCZYK Marcin Józef 

  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 604; 

  4) głosów ważnych oddano 597; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "POROZUMIENIE I ZGODA" 

  –  FUKSIEWICZ Paweł 

  b) z listy nr 22 KWW AKTYWNY SĄSPÓW 

  –  SYNOWIEC Zbigniew Marek 

  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 1 256; 

  4) głosów ważnych oddano 1 230; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW ROZWÓJ I WSPÓŁPRACA 

  –  MOSUREK Barbara 

  –  ROGÓŻ Stanisław Henryk 

  –  BĄBKA Robert Józef 

  b) z listy nr 20 KWW MŁODZI AKTYWNI PATRIOCI 

  –  SOLECKI 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 474; 

  4) głosów ważnych oddano 459; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  SKOTNICZNA Grażyna 

  –  BABIUCH Andrzej 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 684; 

  4) głosów ważnych oddano 663; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW GMINA WSPÓŁPRACY I ROZWOJU 

  –  HRABIA Jan 

  b) z listy nr 21 KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE 

  –  KALETA Zofia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 36. 

Wybory do Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 

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 10 726. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 846 osób, to jest 

45,18% 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 331; 

  4) głosów ważnych oddano 325; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA KOCMYRZÓW - LUBORZYCA 

  –  KACZMARCZYK Augustyn 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 239; 

  4) głosów ważnych oddano 234; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA KOCMYRZÓW - LUBORZYCA 

  –  NAGACZ Łucja 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 329; 

  4) głosów ważnych oddano 327; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA KOCMYRZÓW - LUBORZYCA 

  –  DONIEC Małgorzata Zofia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 318; 
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  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA KOCMYRZÓW - LUBORZYCA 

  –  ADAMCZYK Dorota Barbara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 283; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA KOCMYRZÓW - LUBORZYCA 

  –  ADAMSKA Krystyna Urszula 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 353; 

  4) głosów ważnych oddano 350; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW LOKALNA OJCZYZNA 

  –  SIRY Antoni 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 403; 

  4) głosów ważnych oddano 382; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA KOCMYRZÓW - LUBORZYCA 

  –  ŁACH Jadwiga 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 324; 

  4) głosów ważnych oddano 320; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA KOCMYRZÓW - LUBORZYCA 

  –  SZCZUPAK Krystyna Bronisława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg 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; 



– 82 – 

  

  4) głosów ważnych oddano 232; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA KOCMYRZÓW - LUBORZYCA 

  –  WÓJCIK Maria Zofia 

  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 638; 

  4) głosów ważnych oddano 629; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA KOCMYRZÓW - LUBORZYCA 

  –  TRELA Antoni Franciszek 

  –  ZIĘCIAK Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 346; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA KOCMYRZÓW - LUBORZYCA 

  –  WAWRO Zbigniew Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 196; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW DOBRO GMINY 

  –  GŁOWA Jacek 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 432; 

  4) głosów ważnych oddano 425; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA KOCMYRZÓW - LUBORZYCA 

  –  CHMIEL Krzysztof Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 377; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW ODNOWA - GMINY 

  –  RAŹNY Zbigniew Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 37. 

Wybory do Rady Gminy Liszki 

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 12 510. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 910 osób, to jest 

47,24% 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 756; 

  4) głosów ważnych oddano 737; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE 

  –  KOWALIK Józef Jan 

  –  SZEWCZYK Władysław 

  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 652; 

  4) głosów ważnych oddano 649; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE 

  –  KRUPA Krzysztof 

  –  TYRKA Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 327; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE 

  –  KAPUSTA Jacek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 350; 

  4) głosów ważnych oddano 348; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE 

  –  SUCHAN Mirosław Franciszek 

  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 621; 

  4) głosów ważnych oddano 608; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  TROJAN Janusz Władysław 

  b) z listy nr 22 KWW KASZÓW 2010 

  –  TROJAN Helena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 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 451; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE 

  –  MASTEK 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 546; 

  4) głosów ważnych oddano 538; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE 

  –  KORPAK Irena 

  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 550; 

  4) głosów ważnych oddano 540; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE 

  –  KACZOR Zbigniew Stanisław 

  –  BASTER Bogdan 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 540; 

  4) głosów ważnych oddano 537; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE 

  –  SADKO Czesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 571; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE 

  –  RYSZKA Stanisław 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 528; 

  4) głosów ważnych oddano 516; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  LEGUTKO Marek Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 38. 

Wybory do Rady Gminy Michałowice 

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 6 733. 

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

47,97% 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 542; 

  4) głosów ważnych oddano 531; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DYLĄG Marek 

  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  BROWARNIK Renata Danuta 

  –  MORYŚ Krzysztof 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 360; 

  4) głosów ważnych oddano 355; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BUBKA Adam Marian 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  DYMEK Halina Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 263; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GRYGLIK Małgorzata Janina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 245; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MICHAŁOWICE 

  –  KOZŁOWSKI Marek Józef 

  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 137; 

  4) głosów ważnych oddano 137; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KAWULA Jan 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 207; 

  4) głosów ważnych oddano 202; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MICHAŁOWICE 

  –  SARNA Lucjan 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 152; 

  4) głosów ważnych oddano 148; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MICHAŁOWICE 

  –  SZOPA Janusz 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 219; 

  4) głosów ważnych oddano 213; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MICHAŁOWICE 

  –  PODYMKIEWICZ Maciej Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 296; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MICHAŁOWICE 

  –  ŚLIWIŃSKA Celina 

  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 260; 

  4) głosów ważnych oddano 258; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MICHAŁOWICE 

  –  KRAWCZYK Ewa Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 201; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  MORYŚ 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 319; 

  4) głosów ważnych oddano 311; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MICHAŁOWICE 

  –  GORZKOWSKA-MBEDA Maria Rozalia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 39. 

Wybory do Rady Gminy Mogilany 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9 316. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 113 osób, to jest 

54,88% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 487; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY MOGILANY 

  –  KLIMAS Wiesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 310; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KW SWS 

  –  MŁYNARCZYK Rafał Jakub 

  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 754; 

  4) głosów ważnych oddano 737; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY MOGILANY 

  –  SIKORA Mieczysław Jakub 

  b) z listy nr 21 KW STOWARZYSZENIE MIESZK. GMINY MOGILANY 

  –  PISZCZEK Janina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 322; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY MOGILANY 

  –  MAREK Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 408; 

  4) głosów ważnych oddano 389; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY MOGILANY 

  –  CHACHLICA Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 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 948; 

  4) głosów ważnych oddano 923; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KW STOWARZYSZENIE MIESZK. GMINY MOGILANY 

  –  NOWICKA Joanna Małgorzata 

  –  RÓŻAŃSKI Stanisław Kostka 

  b) z listy nr 29 KWW KS LIBERTÓW 

  –  OKARMUS Małgorzata Ewa 

  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 1 332; 

  4) głosów ważnych oddano 1 295; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KW SWS 

  –  BUDEK Maciej 

  b) z listy nr 21 KW STOWARZYSZENIE MIESZK. GMINY MOGILANY 

  –  GĄSIOR Beata Anna 

  –  STRZEBOŃSKA Renata 

  –  SZEFER Sylwester Bronisław 

  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 518; 

  4) głosów ważnych oddano 500; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY MOGILANY 

  –  KWINTA Władysław 

  –  WAWRZYNEK Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 40. 

Wybory do Rady Miejskiej w Skale 

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 7 824. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 416 osób, to jest 

56,44% uprawnionych do głosowania. 
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Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 237; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KW SWS 

  –  SAROTA Andrzej 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 512; 

  4) głosów ważnych oddano 504; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KASPERCZYK Krzysztof Zbigniew 

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

  –  NIEMIEC Jolanta Stefania 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 271; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KW SWS 

  –  IBEK Jan Franciszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 253; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KW SWS 

  –  FARAT Magdalena 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 375; 
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  4) głosów ważnych oddano 349; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  LEŚNIAK Ewa 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 271; 

  4) głosów ważnych oddano 259; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KW SWS 

  –  PIESZCZEK Sylwester Mikołaj 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 284; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW TADEUSZA BORONIA 

  –  ADAMEK Sławomir 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 305; 

  4) głosów ważnych oddano 292; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GÓRKA Stanisław 

  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 879; 

  4) głosów ważnych oddano 850; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PENKALA Jolanta Elżbieta 

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

  –  DAŃDA Aleksander 

  c) z listy nr 23 KWW ZYGMUNTA DERCZA 
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  –  DERCZ Zygmunt Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 010; 

  4) głosów ważnych oddano 888; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  OPALSKI Piotr Marian 

  b) z listy nr 17 KW SWS 

  –  WAWER Władysław Paweł 

  c) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA - WSPÓLNA SPRAWA 

  –  RODEK Grażyna Katarzyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 41. 

Wybory do Rady Miejskiej w Słomnikach 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11 109. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 635 osób, to jest 

41,72% 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 1 577; 

  4) głosów ważnych oddano 1 534; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  GACH Daniel Zenon 

  –  WARDA-KASZUBA Ewa Maria 

  b) z listy nr 18 KWW PAWŁA KNAFLA 

  –  WASIK Piotr 

  –  JĘDRYCHOWSKI Marek 

  c) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA WSPÓLNA SPRAWA 

  –  JANICKI Janusz 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 232; 

  4) głosów ważnych oddano 228; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW PAWŁA KNAFLA 

  –  JAGŁA 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 269; 

  4) głosów ważnych oddano 259; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MOLGA Wiesław Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 317; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW AKTYWNA GMINA 

  –  JAMBORSKA Jolanta Wanda 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 339; 

  4) głosów ważnych oddano 333; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW UCZCIWOŚĆ SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  JANIK 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 390; 

  4) głosów ważnych oddano 383; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PRZECHERKA Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

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

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 339; 

  4) głosów ważnych oddano 335; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW PAWŁA KNAFLA 

  –  PODSIADŁO Irena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 324; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW PAWŁA KNAFLA 

  –  FURGALSKA 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 302; 

  4) głosów ważnych oddano 301; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW PAWŁA KNAFLA 

  –  PŁAŻEK Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 279; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW PAWŁA KNAFLA 

  –  FRAŚ Elżbieta 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 237; 

  4) głosów ważnych oddano 228; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DZIEDZIC Mirosław Witold 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 42. 

Wybory do Rady Gminy Sułoszowa 

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 4 627. 

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

55,85% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 697; 

  4) głosów ważnych oddano 673; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PASTERNAK Kazimierz 

  –  WOSZCZEK Waldemar 

  b) z listy nr 19 KWW "ZORZA" 

  –  GORAJCZYK Witold 

  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 633; 

  4) głosów ważnych oddano 624; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  OKRAJNI Jan 

  –  PASTERNAK Janusz Mariusz 

  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  GĘGOTEK Justyna Wanda 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 481; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  WOSZCZEK Adam Marek 

  –  ADAMEK Marek 

  b) z listy nr 17 KWW FORUM NIEZALEŻNYCH 

  –  MICHALSKI Dariusz 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 266; 

  4) głosów ważnych oddano 256; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MIODEK Marcin Roman 

  –  STAROŃ Wacław 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 494; 

  4) głosów ważnych oddano 484; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GLANOWSKI Mirosław Zenon 

  –  BĄK Adam Jan 

  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  PIESZCZEK Jan 

  c) z listy nr 18 KWW ALTERNATYWA DLA GMINY SUŁOSZOWA 

  –  DZIEDZIC Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 43. 

Wybory do Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych 

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 7 270. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 409 osób, to jest 

60,65% 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 1 339; 

  4) głosów ważnych oddano 1 319; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW WITOLDA SŁOMKI 

  –  JUTRZNIA-KĘPIŃSKA Zofia Maria 

  –  MAŁUCHA Marian Michał 

  –  MATOGA Janusz Witold 

  –  PAWŁOWSKI Waldemar Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 847; 

  4) głosów ważnych oddano 840; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW BURMISTRZA JERZEGO LESZKA BATKO 

  –  MARDYŁA Zofia 

  –  UJMA Jerzy Piotr 

  –  WAŚNIOWSKI Paweł 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 737; 

  4) głosów ważnych oddano 720; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW BURMISTRZA JERZEGO LESZKA BATKO 

  –  GRUDZIEŃ Adam Andrzej 

  –  THIER Bogdan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 164; 

  4) głosów ważnych oddano 1 140; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW WITOLDA SŁOMKI 

  –  BURDA Stanisław 

  –  KOZIOŁ Agata Józefa 

  –  KUC Leszek 

  –  SIKORA Michał 

  –  ŻOŁNIERCZYK Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 314; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW ZBIGNIEWA PIETRZYKA 

  –  PIETRZYK Zbigniew Jacek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 44. 

Wybory do Rady Gminy Wielka Wieś 

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 7 890. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 466 osób, to jest 

56,60% 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 271; 

  4) głosów ważnych oddano 265; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW TADEUSZA WÓJTOWICZA 

  –  BIEŃ Marzena Katarzyna 

  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 563; 

  4) głosów ważnych oddano 552; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW TADEUSZA WÓJTOWICZA 

  –  MAZELA Zbigniew Tadeusz 

  –  ZAMOJSKI Edward Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 710; 

  4) głosów ważnych oddano 685; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW TADEUSZA WÓJTOWICZA 

  –  WOJDAŁA Józef 

  –  GAŁCZYK Grzegorz Michał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 346; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW TADEUSZA WÓJTOWICZA 

  –  GORAJ Krystyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 500; 

  4) głosów ważnych oddano 483; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW TADEUSZA WÓJTOWICZA 

  –  FIGIEL Roman 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 293; 

  4) głosów ważnych oddano 284; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW TADEUSZA WÓJTOWICZA 

  –  ŻUREK Wiesław 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 282; 

  4) głosów ważnych oddano 270; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW TADEUSZA WÓJTOWICZA 

  –  KWIECIEŃ Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 566; 

  4) głosów ważnych oddano 556; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW TADEUSZA WÓJTOWICZA 

  –  SUŁKO Krystyna Maria 

  –  PIETRZYK Bogumiła 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 439; 

  4) głosów ważnych oddano 433; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW TADEUSZA WÓJTOWICZA 

  –  GÓRSKI Józef Franciszek 

  –  KRALKA Grzegorz Andrzej 

  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 491; 

  4) głosów ważnych oddano 475; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW TADEUSZA WÓJTOWICZA 

  –  NAWARA Ryszard 

  –  CHOCHÓŁ Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 45. 

Wybory do Rady Gminy Zielonki 

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 12 809. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 151 osób, to jest 

48,02% uprawnionych do głosowania. 

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

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

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

  4) głosów ważnych oddano 370; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW GMINNA INICJATYWA SAMORZĄDOWA 

  –  KRÓL Krzysztof 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 307; 

  4) głosów ważnych oddano 296; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  GOLANKO Mirosław 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 1 024; 

  4) głosów ważnych oddano 986; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW GMINNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  –  JACH Augustyn 

  b) z listy nr 19 KWW GMINNA INICJATYWA SAMORZĄDOWA 

  –  MADEJSKA Jolanta Ewa 

  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 729; 

  4) głosów ważnych oddano 712; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW GMINNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  –  ŁYSEK Stefan 

  –  BANAŚ Antoni Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 076; 

  4) głosów ważnych oddano 2 028; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW GMINNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 



– 103 – 

  

  –  OLAWSKI Krzysztof Jerzy 

  b) z listy nr 20 KWW NZ 

  –  SIEŃKO Anna Barbara 

  –  ORZECHOWSKI Władysław Piotr 

  –  STAROWICZ Maciej 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 370; 

  4) głosów ważnych oddano 361; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  GAWEŁ 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 446; 

  4) głosów ważnych oddano 441; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  WYWIAŁ Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 345; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW GMINNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  –  DULIŃSKI 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 456; 

  4) głosów ważnych oddano 450; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW GMINNA INICJATYWA SAMORZĄDOWA 

  –  WIŚNIEWSKA Helena Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

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

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW GMINNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  –  KRAWCZYK Ryszard Janusz 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 46. 

Wybory do Rady Miasta Limanowa 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11 957. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 199 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 478; 

  4) głosów ważnych oddano 463; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  SIKOŃ Jadwiga 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 426; 

  4) głosów ważnych oddano 416; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "O LEPSZE JUTRO" 

  –  SUKIENNIK 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 1 250; 

  4) głosów ważnych oddano 1 212; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "O LEPSZE JUTRO" 
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  –  GROSICKA Irena Zofia 

  –  JUSZKIEWICZ Jolatna Stanisława 

  –  WROŃSKI Mateusz Mieczysław 

  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 1 209; 

  4) głosów ważnych oddano 1 184; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  WINIEWSKI Jan Stanisław 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  BRAJNER Anastazja 

  –  LIGAS 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 501; 

  4) głosów ważnych oddano 500; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "O LEPSZE JUTRO" 

  –  GOLONKA Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 879; 

  4) głosów ważnych oddano 866; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "O LEPSZE JUTRO" 

  –  BUGAJSKI Janusz Andrzej 

  b) z listy nr 21 KWW LIMANOWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  –  WOŹNIAK Leszek Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 758; 

  4) głosów ważnych oddano 745; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
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  –  RUSIN Walenty 

  b) z listy nr 20 KWW "O LEPSZE JUTRO" 

  –  DYLĄG Antoni 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 698; 

  4) głosów ważnych oddano 668; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  LISZKA Zygmunt 

  b) z listy nr 20 KWW "O LEPSZE JUTRO" 

  –  ORZECHOWSKI Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 47. 

Wybory do Rady Miasta Mszana Dolna 

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 5 975. 

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

55,13% 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 614; 

  4) głosów ważnych oddano 600; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE - RAZEM" 

  –  SZYNALIK Jan 

  b) z listy nr 20 KWW "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  DULĘBA Maciej Michał 

  –  KOTARBA Joanna Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

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

  a) z listy nr 20 KWW "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  DARA Rafał Janusz 

  b) z listy nr 21 KWW DLA MSZANY 

  –  ŁACNA Irena 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 506; 

  4) głosów ważnych oddano 501; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE - RAZEM" 

  –  RATAJ Robert Andrzej 

  b) z listy nr 20 KWW "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  CIEŻAK Bogumiła 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 271; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE - RAZEM" 

  –  STOŻEK Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 418; 

  4) głosów ważnych oddano 409; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  DUDZIK Stanisław Andrzej 

  b) z listy nr 21 KWW DLA MSZANY 

  –  KARCZEWSKI Jerzy 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 185; 

  4) głosów ważnych oddano 175; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW DLA MSZANY 
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  –  MALEC Adam 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 510; 

  4) głosów ważnych oddano 497; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  BROCZKOWSKI Władysław Aleksander 

  b) z listy nr 21 KWW DLA MSZANY 

  –  CIEŻAK Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 432; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE - RAZEM" 

  –  DZIĘTŁO Stanisław 

  b) z listy nr 21 KWW DLA MSZANY 

  –  WARDYŃSKI Jacek Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 48. 

Wybory do Rady Gminy Dobra 

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 6 970. 

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

54,26% 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 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 408; 

  4) głosów ważnych oddano 1 363; 

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

  –  PALKI Jan Piotr 

  –  GOLONKA Stefan 

  b) z listy nr 18 KWW DLA NASZEJ GMINY 

  –  SMAGA Krzysztof Jan 

  –  KAIM Jerzy Marek 

  c) z listy nr 24 KWW "NASZA DOBRA" 

  –  RZĄSA Stanisław Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 398; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW INICJATYWA 

  –  KASPRZYCKA Anna 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 484; 

  4) głosów ważnych oddano 482; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  MRÓZEK Anna 

  b) z listy nr 22 KWW WSPÓLNY POWIAT 

  –  GAWLIK Barbara 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 236; 

  4) głosów ważnych oddano 233; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW INICJATYWA 

  –  ZAWADA 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 255; 

  4) głosów ważnych oddano 253; 

  5) radną została wybrana: 
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  a) z listy nr 18 KWW DLA NASZEJ GMINY 

  –  JUDKA Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW INICJATYWA 

  –  PIASKOWY Elżbieta Helena 

  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 315; 

  4) głosów ważnych oddano 309; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW INICJATYWA 

  –  MAJDA Celina 

  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 434; 

  4) głosów ważnych oddano 430; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  TRZÓPEK Zbigniew Piotr 

  b) z listy nr 21 KWW INICJATYWA 

  –  SMAGA Jan 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 240; 

  4) głosów ważnych oddano 232; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW INICJATYWA 

  –  NOWAK Marcin Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 49. 

Wybory do Rady Gminy Jodłownik 

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 6 305. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 580 osób, to jest 

56,78% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 481; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  LACH Stefan Władysław 

  b) z listy nr 18 N KWW PAWŁA STAWARZA 

  –  NOWOROLNIK Adam syn Antoniego 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 162; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  GOCAL Danuta Agnieszka 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 264; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 N KWW PAWŁA STAWARZA 

  –  KAPERA Józef Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

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

  4) głosów ważnych oddano 320; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 N KWW PAWŁA STAWARZA 

  –  KAPERA 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 414; 

  4) głosów ważnych oddano 408; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 N KWW PAWŁA STAWARZA 

  –  NOWAK Maria 

  b) z listy nr 21 KWW "JANOWICE 2010" 

  –  FRĄCZEK 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 313; 

  4) głosów ważnych oddano 307; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW "SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE - RAZEM" 

  –  BOCHENEK Jan Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 242; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 N KWW PAWŁA STAWARZA 

  –  CHLIPAŁA Wacław Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 365; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  JAROSZ Kazimierz 

  b) z listy nr 18 N KWW PAWŁA STAWARZA 
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  –  LIZAK Leszek Zbyszek 

  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 596; 

  4) głosów ważnych oddano 587; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 N KWW PAWŁA STAWARZA 

  –  CZYRNEK Stanisław 

  –  KOWALSKI Wojciech Maciej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 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 178; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  SMAGA Wojciech 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 167; 

  4) głosów ważnych oddano 159; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 N KWW PAWŁA STAWARZA 

  –  WĘGRZYN Renata Katarzyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 50. 

Wybory do Rady Gminy w Kamienicy 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 622. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 303 osób, to jest 

58,75% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 942; 

  4) głosów ważnych oddano 912; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW STRAŻACY GMINY KAMIENICA 

  –  KUCHNIA Stefan 

  –  RUTKA Eugeniusz 

  –  KULIG Marcin Stefan 

  b) z listy nr 21 KWW DZIAŁAJMY RAZEM 

  –  TOKARCZYK Wincenty 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 495; 

  4) głosów ważnych oddano 488; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW STRAŻACY GMINY KAMIENICA 

  –  MIKOŁAJCZYK Michał 

  –  FARON Krzysztof Michał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 804; 

  4) głosów ważnych oddano 768; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  CEPIELIK Jan 

  –  CHROBAK Adam Józef 

  –  ZIĘBA Józef Eugeniusz 

  b) z listy nr 22 KWW NIEZALEŻNA SZCZAWA 

  –  BULANDA 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 430; 

  4) głosów ważnych oddano 422; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW STRAŻACY GMINY KAMIENICA 

  –  BŁACHUT Stanisław 

  –  ŚMIERCIAK-WIERZYCKA Halina Elżbieta 

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

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 332; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW STRAŻACY GMINY KAMIENICA 

  –  BRZECZEK Danuta 

  –  WIERZYCKI Wiesław 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 289; 

  4) głosów ważnych oddano 280; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW STRAŻACY GMINY KAMIENICA 

  –  GORCZOWSKA Józefa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 51. 

Wybory do Rady Gminy Laskowa 

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 5 680. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 608 osób, to jest 

63,52% 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 494; 

  4) głosów ważnych oddano 461; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW JAWORZ 

  –  PUCH Tomasz Mirosław 

  b) z listy nr 21 KWW WSPÓŁPRACA 

  –  ZELEK Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 030; 

  4) głosów ważnych oddano 996; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW JAWORZ 

  –  KOGUTOWICZ Roman Wiesław 

  –  ROSIEK Stanisław 

  b) z listy nr 21 KWW WSPÓŁPRACA 

  –  PAJOR Ewa 

  –  SAJDAK Krzysztof 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 400; 

  4) głosów ważnych oddano 397; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  PIEGZA Stanisław 

  b) z listy nr 21 KWW WSPÓŁPRACA 

  –  CZECH 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 307; 

  4) głosów ważnych oddano 305; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW WSPÓŁPRACA 

  –  GRZEGORZEK Grzegorz 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 248; 

  4) głosów ważnych oddano 244; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW "SZANSA DLA GMINY LASKOWA" 

  –  ZABRZEŃSKA Elżbieta Kazimiera 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 130; 
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  4) głosów ważnych oddano 129; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW WSPÓŁPRACA 

  –  GRZEGORZEK Grzegorz 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 263; 

  4) głosów ważnych oddano 261; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW JAWORZ 

  –  BUKOWIEC 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 168; 

  4) głosów ważnych oddano 161; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  URYGA 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 239; 

  4) głosów ważnych oddano 233; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW WSPÓŁPRACA 

  –  SZKARŁAT 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 329; 

  4) głosów ważnych oddano 326; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW WSPÓŁPRACA 

  –  ROSIEK Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 52. 

Wybory do Rady Gminy Łukowica 

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 7 032. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 219 osób, to jest 

60,00% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 234; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW SOLIDARNI I PRAWI 

  –  WITECKI Wiesław 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 279; 

  4) głosów ważnych oddano 269; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KW OSP W ŁUKOWICY 

  –  POTONIEC Wojciech Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 068; 

  4) głosów ważnych oddano 1 021; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  DYREK Jan 

  b) z listy nr 19 KW OSP W ŁUKOWICY 

  –  TOMASZEK Maria 

  –  DUDKA Paweł 

  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 392; 

  4) głosów ważnych oddano 377; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KW OSP W ŁUKOWICY 

  –  TOKARCZYK Józef syn Jana 

  –  POTONIEC 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 151; 

  4) głosów ważnych oddano 148; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KW OSP W ŁUKOWICY 

  –  GOLONKA Krystyna 

  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 639; 

  4) głosów ważnych oddano 612; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  MROWCA Janusz 

  –  LEŚNIAK 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 364; 

  4) głosów ważnych oddano 356; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KW OSP W ŁUKOWICY 

  –  KOŻUCH 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 348; 

  4) głosów ważnych oddano 329; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KW OSP W ŁUKOWICY 
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  –  WNĘKOWICZ 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 448; 

  4) głosów ważnych oddano 424; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  BULANDA Stanisław 

  –  LISZKA 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 292; 

  4) głosów ważnych oddano 282; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KW OSP W ŁUKOWICY 

  –  TOBIASZ Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 53. 

Wybory do Rady Gminy Mszana Dolna 

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 12 472. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 400 osób, to jest 

51,31% 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 1 294; 

  4) głosów ważnych oddano 1 265; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW ZRÓBMY TO RAZEM 

  –  JAKUBIAK Elżbieta 

  –  PERZ Kazimierz 

  –  PŁOSKONKA Andrzej 

  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 1 236; 

  4) głosów ważnych oddano 1 203; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  JANIA Bolesław 

  b) z listy nr 19 KWW ZRÓBMY TO RAZEM 

  –  WRZECIONEK Adam 

  c) z listy nr 20 KWW "GMINA PRAWDY I ROZWOJU" 

  –  RAPTA Gabriel 

  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 710; 

  4) głosów ważnych oddano 676; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW ZRÓBMY TO RAZEM 

  –  DOLL Piotr Zdzisław 

  –  WOJCIARCZYK Jan Julian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 489; 

  4) głosów ważnych oddano 485; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW ZRÓBMY TO RAZEM 

  –  PAJDO 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 434; 

  4) głosów ważnych oddano 431; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW ZRÓBMY TO RAZEM 

  –  CHORĄGWICKI Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 978; 

  4) głosów ważnych oddano 955; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  NALEPA Ireneusz Robert 

  b) z listy nr 19 KWW ZRÓBMY TO RAZEM 

  –  KORDECZKA Agata Bogusława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 740; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW ZRÓBMY TO RAZEM 

  –  NAWARA Czesław 

  b) z listy nr 23 KWW SAMORZĄDNOŚĆ WIEJSKA 

  –  ŻUREK 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 507; 

  4) głosów ważnych oddano 501; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KOWALCZYK Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 54. 

Wybory do Rady Gminy Niedźwiedź 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 139. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 352 osób, to jest 

45,77% 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 591; 
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  4) głosów ważnych oddano 575; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  HOPEK Andrzej Jerzy 

  –  DOMAGAŁA Tadeusz 

  b) z listy nr 19 KWW "GORCZAŃSKA ZGODA" 

  –  MYSZA Marek 

  –  TROJAK Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 510; 

  4) głosów ważnych oddano 488; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  PALKA Halina 

  b) z listy nr 19 KWW "GORCZAŃSKA ZGODA" 

  –  KRZANIK Józef Piotr 

  –  LIBERDA Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 841; 

  4) głosów ważnych oddano 811; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE - RAZEM" 

  –  KOŚCIELNIAK Albina 

  b) z listy nr 19 KWW "GORCZAŃSKA ZGODA" 

  –  CICHAŃSKA Barbara Grażyna 

  –  MRÓZ Halina Janina 

  –  NAPORA Andrzej 

  –  WSOLAK Kazimierz 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 410; 

  4) głosów ważnych oddano 402; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
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  –  BIENIEK Halina 

  –  KOŚCIELNIAK Bogusław 

  b) z listy nr 19 KWW "GORCZAŃSKA ZGODA" 

  –  KRZYSZTOFIAK Edward 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 55. 

Wybory do Rady Gminy Słopnice 

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 4 328. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 389 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 649; 

  4) głosów ważnych oddano 639; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "NASZE SŁOPNICE" 

  –  FILIPIAK Józef 

  –  PIASKOWY Krzysztof 

  –  SZCZECINA Arkadiusz Stanisław 

  –  WIKAR Bogumiła Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 290; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW "MOGIELICA" 

  –  KULPA Irena Janina 

  –  KUREK Adela Dorota 

  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 557; 

  4) głosów ważnych oddano 554; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "NASZE SŁOPNICE" 

  –  BEDNARCZYK Józef 

  –  CURZYDŁO Józef 

  b) z listy nr 21 KWW INICJATYWA MŁODYCH 

  –  ŚLAZYK Daniel 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 254; 

  4) głosów ważnych oddano 249; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "NASZE SŁOPNICE" 

  –  ŚLAZYK Andrzej Jan 

  –  ŚLAZYK Henryk Stanisław 

  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 633; 

  4) głosów ważnych oddano 616; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "NASZE SŁOPNICE" 

  –  CURZYDŁO Elżbieta 

  –  NIEZABITOWSKI Józef 

  –  PIASKOWY Bolesław Ignacy 

  –  PORĘBSKI Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 56. 

Wybory do Rady Gminy Tymbark 

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 4 768. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 199 osób, to jest 

67,09% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 370; 

  4) głosów ważnych oddano 355; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "NASZA GMINA" 

  –  GOLONKA Marek Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 757; 

  4) głosów ważnych oddano 741; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "NASZA GMINA" 

  –  JAMRÓZ Jan Piotr 

  –  PALKA Halina 

  –  ORZEŁ-LIMANÓWKA Beata Maria 

  b) z listy nr 19 KWW "ZGODA WSPÓŁPRACA ROZWÓJ" 

  –  KUC Czesław 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 704; 

  4) głosów ważnych oddano 693; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "NASZA GMINA" 

  –  WILCZEK-SOWA Irena Krystyna 

  –  URBAŃSKI Maciej Jan 

  –  SMOTER Daniel Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 741; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "NASZA GMINA" 

  –  LEŚNIAK Paweł 

  –  BERDYCHOWSKI Jan 

  –  ZIMIRSKI Marian Stanisław 

  b) z listy nr 20 KWW DOBRY SAMORZĄD 

  –  SOCHA Dariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 377; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "NASZA GMINA" 

  –  PAPIEŻ Zbigniew Władysław 

  –  PTASZEK Paweł 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 220; 

  4) głosów ważnych oddano 217; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GMINY TYMBARK 

  –  MALARZ Stanisław Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 57. 

Wybory do Rady Gminy Charsznica 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6 325. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 889 osób, to jest 

45,68% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 901; 

  4) głosów ważnych oddano 873; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  KUBIT Szymon Zdzisław 

  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KURCZYCH Dorota Elżbieta 

  c) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  JĘDRZEJCZYK Janusz Józef 

  d) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
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  –  SZAREK Beata Monika 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 138; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  UCHTO Grzegorz 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 158; 

  4) głosów ważnych oddano 155; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  SYGUŁA Piotr Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 337; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PIETRZYK Andrzej Józef 

  –  MAJ Józef Mikołaj 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 223; 

  4) głosów ważnych oddano 213; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KONIECZNY Stanisław 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 389; 

  4) głosów ważnych oddano 375; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CZERWIK Tomasz Piotr 

  –  GÓRECKI Antoni 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 123; 

  4) głosów ważnych oddano 112; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CZARNY 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 220; 

  4) głosów ważnych oddano 216; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  UCHTO Zdzisław Walenty 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 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 245; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 25 KWW ADAMA NOWAKA 

  –  NOWAK Adam 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 139; 

  4) głosów ważnych oddano 136; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ŻELAZNY Adam Karol 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 58. 

Wybory do Rady Gminy Gołcza 

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 4 856. 

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

53,25% uprawnionych do głosowania. 

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

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 248; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW RUCH OBYWATELSKI DLA GMINY GOŁCZA 

  –  CEMBRZYŃSKA Anna 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 177; 

  4) głosów ważnych oddano 173; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW RUCH OBYWATELSKI DLA GMINY GOŁCZA 

  –  KOZIOŁ 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 188; 

  4) głosów ważnych oddano 181; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW RUCH OBYWATELSKI DLA GMINY GOŁCZA 

  –  KOBIŃSKI Henryk 

  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 185; 

  4) głosów ważnych oddano 180; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GAJOS Józef Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 216; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SĘK Marek Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 213; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW RUCH OBYWATELSKI DLA GMINY GOŁCZA 

  –  GAJOS Piotr Kazimierz 

  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 20 KWW RUCH OBYWATELSKI DLA GMINY GOŁCZA 

  –  WÓJCIKOWSKI Mirosław Józef 

  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 150; 

  4) głosów ważnych oddano 149; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW RUCH OBYWATELSKI DLA GMINY GOŁCZA 

  –  TABAKA Urszula 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 148; 
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  4) głosów ważnych oddano 148; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW RUCH OBYWATELSKI DLA GMINY GOŁCZA 

  –  ROSÓŁ Jan Włodzimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 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 207; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW RUCH OBYWATELSKI DLA GMINY GOŁCZA 

  –  MAŚLANKA Roman 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 247; 

  4) głosów ważnych oddano 242; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW RUCH OBYWATELSKI DLA GMINY GOŁCZA 

  –  DZIUBKA Andrzej Grzegorz 

  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 243; 

  4) głosów ważnych oddano 237; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW RUCH OBYWATELSKI DLA GMINY GOŁCZA 

  –  MAKOLA Stanisław Bolesław 

  –  WĄCŁAWSKA Elżbieta Irena 

  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 131; 

  4) głosów ważnych oddano 129; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW RUCH OBYWATELSKI DLA GMINY GOŁCZA 

  –  WYPCHAŁ Beata Urszula 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 206; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW RUCH OBYWATELSKI DLA GMINY GOŁCZA 

  –  MOLENDA Dorota Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 59. 

Wybory do Rady Gminy Kozłów 

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 4 040. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 494 osób, to jest 

61,73% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 188; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  SOLARZ Ewa 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 238; 

  4) głosów ważnych oddano 229; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA" 

  –  KUMON Jarosław 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 101; 

  4) głosów ważnych oddano 101; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
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  –  PROKOP 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 233; 

  4) głosów ważnych oddano 222; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA" 

  –  NOCUŃ Jan Piotr 

  –  ROMANEK Piotr Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 557; 

  4) głosów ważnych oddano 537; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CAPIGA Jerzy Józef 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  BONARSKA Barbara 

  c) z listy nr 26 KWW "NASZ KOZŁÓW" 

  –  GACEK Teresa Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 212; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA" 

  –  STACHURKA Zdzisław 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 312; 

  4) głosów ważnych oddano 288; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KRAWIEC Zbigniew Edward 

  b) z listy nr 22 KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA" 
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  –  WOŹNICZKA Krzysztof Mariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 324; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  STĘPIEŃ Jan Kazimierz 

  b) z listy nr 22 KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA" 

  –  SKÓRA 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 138; 

  4) głosów ważnych oddano 134; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA" 

  –  BĄK Tadeusz 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 157; 

  4) głosów ważnych oddano 153; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA" 

  –  RACHWAŁ Mirosław Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 60. 

Wybory do Rady Gminy w Książu Wielkim 

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 4 417. 

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

59,61% 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 141; 

  4) głosów ważnych oddano 139; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GNIEWEK 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 187; 

  4) głosów ważnych oddano 184; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW "SAMORZĄDNY KSIĄŻ 2010" 

  –  OCZKOWICZ Paweł 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 156; 

  4) głosów ważnych oddano 156; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW MARKA PŁONCZYŃSKIEGO 

  –  SZCZEPKA Elżbieta Bożena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg 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 174; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW "SAMORZĄDNY KSIĄŻ 2010" 

  –  HUMA Henryk Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 188; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW MARKA PŁONCZYŃSKIEGO 

  –  SOLARZ Jan Andrzej 

  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 219; 

  4) głosów ważnych oddano 215; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PTAK 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 163; 

  4) głosów ważnych oddano 160; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW "SAMORZĄDNY KSIĄŻ 2010" 

  –  SUDAŃSKI Jarosław 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 172; 

  4) głosów ważnych oddano 166; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW MARKA PŁONCZYŃSKIEGO 

  –  SZAŁAS 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 465; 

  4) głosów ważnych oddano 459; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW MARKA PŁONCZYŃSKIEGO 

  –  MADEJSKI Janusz Mieczysław 

  –  ZYGUŁA Barbara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 244; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW BEZPARTYJNI 
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  –  ORACZ 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 115; 

  4) głosów ważnych oddano 115; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW MARKA PŁONCZYŃSKIEGO 

  –  ZIĘBA Andrzej Jakub 

  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 145; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW "SAMORZĄDNY KSIĄŻ 2010" 

  –  JUREK Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 135; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GAJOS 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 120; 

  4) głosów ważnych oddano 118; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW "SAMORZĄDNY KSIĄŻ 2010" 

  –  SĘK Wiesław Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 61. 

Wybory do Rady Miejskiej w Miechowie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 16 160. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8 487 osób, to jest 

52,52% 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 601; 

  4) głosów ważnych oddano 576; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW SAMORZĄDNY REGION MIECHOWSKI 

  –  BELICA Tomasz Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 651; 

  4) głosów ważnych oddano 1 573; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  WACHACKI Andrzej Janusz 

  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SIUDAK Ewa 

  c) z listy nr 21 KWW SAMORZĄDNY REGION MIECHOWSKI 

  –  MUSZYŃSKI Jerzy 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 603; 

  4) głosów ważnych oddano 563; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW SAMORZĄDNY REGION MIECHOWSKI 

  –  WĄWOŹNY Roman 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 683; 

  4) głosów ważnych oddano 634; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW SAMORZĄDNY REGION MIECHOWSKI 
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  –  KĄDZIOŁKA 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 770; 

  4) głosów ważnych oddano 737; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW SAMORZĄDNY REGION MIECHOWSKI 

  –  FLOREK Jarosław 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 1 084; 

  4) głosów ważnych oddano 1 054; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  SOBECKI Mateusz Piotr 

  b) z listy nr 20 KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA" 

  –  KRUSZEC Helena Barbara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 532; 

  4) głosów ważnych oddano 517; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA" 

  –  BOGACZ Agnieszka Justyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 628; 

  4) głosów ważnych oddano 601; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  KLUSKA Arkadiusz 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 342; 
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  4) głosów ważnych oddano 334; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA" 

  –  SEWIOŁ Jerzy Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 566; 

  4) głosów ważnych oddano 545; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW SAMORZĄDNY REGION MIECHOWSKI 

  –  CZEKAJ Zenon 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 388; 

  4) głosów ważnych oddano 370; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  WILK Paweł 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 639; 

  4) głosów ważnych oddano 613; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW SAMORZĄDNY REGION MIECHOWSKI 

  –  CZEKAJ Jarosław Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 62. 

Wybory do Rady Gminy Racławice 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1 987. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 072 osób, to jest 

53,95% 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. 
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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 66; 

  4) głosów ważnych oddano 65; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW SAMORZĄDNE RACŁAWICE 

  –  GAJOS Bożena Halina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW SAMORZĄDNE RACŁAWICE 

  –  FLOREK Waldemar Lesław 

  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 81; 

  4) głosów ważnych oddano 79; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW WSPÓLNOTA GMINY 

  –  PIWOWARCZYK Zbigniew 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 79; 

  4) głosów ważnych oddano 76; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW KOŚCIEJÓW 

  –  TONDOS Stanisław Włodzimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 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 62; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 26 KWW GŁUPCZÓW 
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  –  ŁÓJ 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 107; 

  4) głosów ważnych oddano 106; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  JĘDRUCH Łukasz Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 148; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW MARCHOCICE 

  –  SKUZA Jacek Maciej 

  b) z listy nr 24 KWW NASZA MAŁA RACŁAWICKA OJCZYZNA 

  –  ŁÓJ Agnieszka 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 149; 

  4) głosów ważnych oddano 149; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  NOWAKOWSKI Paweł Piotr 

  b) z listy nr 22 KWW KOŚCIEJÓW 

  –  MAJKA 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 98; 

  4) głosów ważnych oddano 92; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  DUNIEC Adolf 

  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 66; 

  4) głosów ważnych oddano 62; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ZYGMUNT Stanisława 

  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 215; 

  4) głosów ważnych oddano 211; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  ZIĘTEK Janina 

  b) z listy nr 24 KWW NASZA MAŁA RACŁAWICKA OJCZYZNA 

  –  KLIMCZYK Tadeusz Stanisław 

  c) z listy nr 25 KWW ZIEMIA RACŁAWICKA 

  –  RUBAK Tadeusz Mieczysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 63. 

Wybory do Rady Gminy Słaboszów 

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 3 155. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 894 osób, to jest 

60,03% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 115; 

  4) głosów ważnych oddano 110; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  PRUŚ Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

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

  4) głosów ważnych oddano 168; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ZBIEŃ Zygmunt 

  –  NOWAK Łukasz 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 87; 

  4) głosów ważnych oddano 86; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KONIECZNY 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 135; 

  4) głosów ważnych oddano 131; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  GWIAZDA 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 121; 

  4) głosów ważnych oddano 120; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZASTAK Bartłomiej 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 55; 

  4) głosów ważnych oddano 54; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  TRACZ Ewelina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

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

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 183; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WOLSKI Tomasz 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 140; 

  4) głosów ważnych oddano 140; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MICHTA 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 106; 

  4) głosów ważnych oddano 103; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  MIGAS Janusz Jarosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 326; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  MUCHA Rafał 

  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KUŚPIEL 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 110; 

  4) głosów ważnych oddano 107; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  DULEWSKI Apoloniusz 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 178; 

  4) głosów ważnych oddano 178; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  PILAWSKI 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 137; 

  4) głosów ważnych oddano 137; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  LEWINOWSKA Grażyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 64. 

Wybory do Rady Miejskiej w Dobczycach 

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 11 164. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 604 osób, to jest 

50,20% 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 754; 

  4) głosów ważnych oddano 733; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KNAPIK Roman Stanisław 

  b) z listy nr 20 KWW MARCINA PAWLAKA 

  –  STASIK Agnieszka 

  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 1 250; 

  4) głosów ważnych oddano 1 222; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW DOBCZYCE 2010 

  –  DUDEK Beata Sabina 

  b) z listy nr 20 KWW MARCINA PAWLAKA 

  –  BARAN Józefa 

  –  JUSZCZAK Włodzimierz 

  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 604; 

  4) głosów ważnych oddano 590; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW MARCINA PAWLAKA 

  –  BOCHNIA Tadeusz 

  –  PIWOWARSKI Wiktor Paweł 

  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 744; 

  4) głosów ważnych oddano 725; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW MARCINA PAWLAKA 

  –  CIEĆKO Stanisław 

  –  LESZCZYŃSKI Czesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 683; 

  4) głosów ważnych oddano 673; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW DOBCZYCE 2010 

  –  KUS Tadeusz 

  b) z listy nr 20 KWW MARCINA PAWLAKA 

  –  DYRCZ Antoni 

  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 367; 

  4) głosów ważnych oddano 352; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW MARCINA PAWLAKA 

  –  ZABDYR 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 454; 

  4) głosów ważnych oddano 440; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW MARCINA PAWLAKA 

  –  GAWOREK Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 352; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW MARCINA PAWLAKA 

  –  JAKUBOWSKA 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 388; 

  4) głosów ważnych oddano 386; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW MARCINA PAWLAKA 

  –  HARTABUS Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 65. 

Wybory do Rady Gminy Lubień 

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 7 220. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 515 osób, to jest 

48,68% 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 775; 

  4) głosów ważnych oddano 755; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  LUBERDA Jacek Marian 

  b) z listy nr 19 KWW "SAMORZĄDNA GMINA LUBIEŃ" 

  –  SŁOWIAK Zofia 

  –  SZCZEPANIEC Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 719; 

  4) głosów ważnych oddano 703; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  PROŚNIAK Krzysztof 

  b) z listy nr 19 KWW "SAMORZĄDNA GMINA LUBIEŃ" 

  –  MICHALCZYK Marian Bogumił 

  –  WILCZAK Aniela 

  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 776; 

  4) głosów ważnych oddano 751; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  STANKIEWICZ Janina 

  b) z listy nr 19 KWW "SAMORZĄDNA GMINA LUBIEŃ" 

  –  BIEDROŃCZYK Stanisław 

  –  REKUCKI Bogusław 

  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 308; 

  4) głosów ważnych oddano 304; 

  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 19 KWW "SAMORZĄDNA GMINA LUBIEŃ" 

  –  NOWAK Danuta Józefa 

  –  PUSTELNIK Tadeusz Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 937; 

  4) głosów ważnych oddano 927; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  RABSKA Zofia Maria 

  –  BALA Andrzej Antoni 

  b) z listy nr 19 KWW "SAMORZĄDNA GMINA LUBIEŃ" 

  –  BAL Maria Magdalena 

  –  MACIOŁ Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 66. 

Wybory do Rady Gminy Pcim 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8 157. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 927 osób, to jest 

60,40% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 619; 

  4) głosów ważnych oddano 1 584; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "WSPÓLNA GMINA - PCIM" 

  –  BZOWSKI Stanisław Stefan 

  –  KĘSEK Antoni Andrzej 

  –  SADOWSKI Piotr Jan 

  –  WĘGRECKA Małgorzata 

  –  ZIĘBA Grażyna 

  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 665; 

  4) głosów ważnych oddano 643; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "WSPÓLNA GMINA - PCIM" 

  –  POLAŃSKI Józef 

  –  KUDŁACZ Michał 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 219; 

  4) głosów ważnych oddano 213; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "WSPÓLNA GMINA - PCIM" 

  –  GÓRNI Jan Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 635; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "WSPÓLNA GMINA - PCIM" 

  –  DEPTA Czesław 

  –  HODUREK Wiesław 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 823; 

  4) głosów ważnych oddano 794; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "WSPÓLNA GMINA - PCIM" 

  –  HAJDAS Józefa 

  –  MIROCHNA Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 947; 

  4) głosów ważnych oddano 935; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "WSPÓLNA GMINA - PCIM" 
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  –  ADAMCZYK Jan 

  –  OSTAFIN Grzegorz Janusz 

  –  OSTAFIN Wiesław Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 67. 

Wybory do Rady Gminy Raciechowice 

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 4 487. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 465 osób, to jest 

54,94% 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 335; 

  4) głosów ważnych oddano 319; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA RACIECHOWICE 

  –  DUDZIK Jadwiga Krystyna 

  –  LATOWSKI Bronisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg 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 NASZA GMINA RACIECHOWICE 

  –  CHMIELEK Kazimerz Czesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 228; 

  4) głosów ważnych oddano 225; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  SZYMONIAK Janina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA RACIECHOWICE 

  –  ZAJĄC Anna Teresa 

  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 497; 

  4) głosów ważnych oddano 485; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA RACIECHOWICE 

  –  ŚLĘCZKA Włodzimierz 

  –  PANEK Anna Franciszka 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 255; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA RACIECHOWICE 

  –  ŻAK Marian 

  –  KARCZ Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 229; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  JUSTYNIAK Renata Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 300; 

  4) głosów ważnych oddano 295; 

  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA RACIECHOWICE 

  –  HYBEL Zygmunt 

  –  ZAJĄC 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 168; 

  4) głosów ważnych oddano 162; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA RACIECHOWICE 

  –  OLEŚ 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 150; 

  4) głosów ważnych oddano 145; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOPA Zbigniew 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 92; 

  4) głosów ważnych oddano 91; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA RACIECHOWICE 

  –  LIZAK Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 68. 

Wybory do Rady Gminy Siepraw 

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 6 227. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 418 osób, to jest 

38,83% 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 390; 

  4) głosów ważnych oddano 376; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW FORUM ZIEMI MYŚLENICKIEJ 

  –  DYRDA Tomasz 

  b) z listy nr 20 KWW SAMORZĄDNY SIEPRAW 

  –  AKŃAMOVIĆ Ewa Maria 

  –  SUDER Leon Stanisław 

  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 530; 

  4) głosów ważnych oddano 523; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW FORUM ZIEMI MYŚLENICKIEJ 

  –  LENCZOWSKI Dawid 

  b) z listy nr 20 KWW SAMORZĄDNY SIEPRAW 

  –  IWANÓW Tadeusz 

  c) z listy nr 26 KWW SIEPRAW - SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA 

  –  ZAKRZEWSKI Jacek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 370; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW SAMORZĄDNY SIEPRAW 

  –  NOWAK Piotr Adam 

  –  ŻABA 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 196; 

  4) głosów ważnych oddano 192; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW SAMORZĄDNY SIEPRAW 

  –  ROZWADOWSKI Józef Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 320; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW "INICJATYWA DLA CZECHÓWKI" 

  –  GĄDEK Monika Maria 

  –  WŁODARCZYK Mirosław Jerzy 

  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 589; 

  4) głosów ważnych oddano 578; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW SAMORZĄDNY SIEPRAW 

  –  KISZKA Kazimierz Józef 

  –  LEJDA Janina 

  –  WIERZBA Leszek Władysław 

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

  –  ŚWIECH Wiesław Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 69. 

Wybory do Rady Miejskiej w Sułkowicach 

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 10 907. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 504 osób, to jest 

50,46% 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 1 233; 

  4) głosów ważnych oddano 1 187; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW JÓZEFA MARDAUSA - GOSPODARNA GMINA 

  –  KOŁODZIEJCZYK Władysława 

  –  ŁASKI Jolanta Maria 

  b) z listy nr 22 KWW JANA SOCHY 
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  –  MOROŃ 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 1 383; 

  4) głosów ważnych oddano 1 297; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW JÓZEFA MARDAUSA - GOSPODARNA GMINA 

  –  HOŁDA Józef Jerzy 

  –  LATOŃ Stanisław Jan 

  b) z listy nr 22 KWW JANA SOCHY 

  –  GRABCZYK Artur 

  c) z listy nr 25 KWW STRAŻACY 

  –  HODUREK Jan Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 536; 

  4) głosów ważnych oddano 510; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW JÓZEFA MARDAUSA - GOSPODARNA GMINA 

  –  CHMIELIK Karol Mieczysław 

  b) z listy nr 21 KWW PIOTRA PUŁKI 

  –  HORWAT Bożena Edyta 

  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 1 376; 

  4) głosów ważnych oddano 1 314; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW "POROZUMIENIE 2010" 

  –  WOLSKI Waldemar Piotr 

  b) z listy nr 21 KWW PIOTRA PUŁKI 

  –  SZUBA Zbigniew Ryszard 

  –  GODZIK Józef 

  c) z listy nr 22 KWW JANA SOCHY 

  –  SOCHA Jan 

  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 382; 

  4) głosów ważnych oddano 363; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW JANA SOCHY 

  –  KRÓL Kazimierz 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 594; 

  4) głosów ważnych oddano 576; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW PIOTRA PUŁKI 

  –  STARZEC Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 70. 

Wybory do Rady Gminy w Tokarni 

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 6 348. 

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

57,09% 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 1 132; 

  4) głosów ważnych oddano 1 106; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  PRZAŁA Marta Zofia 

  –  DZIUBRAS Grażyna 

  –  KMIECIK Szczepan Tadeusz 

  –  FILIPEK 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 632; 

  4) głosów ważnych oddano 616; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  JOPEK Teresa 

  b) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA TOKARNIA 

  –  WRÓBEL Józef 

  –  BUDA Mariusz Krzysztof 

  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 1 009; 

  4) głosów ważnych oddano 971; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  CIĘŻKOWSKA Renata Elżbieta 

  b) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA TOKARNIA 

  –  STRĘK Zbigniew Kazimierz 

  –  HANS Teresa 

  c) z listy nr 20 KWW ROZWÓJ GMINY TOKARNIA 

  –  JĘDROCHA 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 424; 

  4) głosów ważnych oddano 418; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  FILIPEK Stanisław 

  b) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA TOKARNIA 

  –  LUBERDA Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 158; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA TOKARNIA 

  –  DRAGOSZ Antoni 

  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 262; 

  4) głosów ważnych oddano 261; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  SUMERA Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 71. 

Wybory do Rady Gminy Wiśniowa 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 337. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 526 osób, to jest 

66,07% 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 218; 

  4) głosów ważnych oddano 208; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "POROZUMIENIE DLA GMINY WIŚNIOWA" 

  –  DUDZIK Ryszard 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 238; 

  4) głosów ważnych oddano 232; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "POROZUMIENIE DLA GMINY WIŚNIOWA" 

  –  BARDEL Marcin 

  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 838; 

  4) głosów ważnych oddano 830; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KW SE I RW W LIPNIKU 'KAMIENNIK' 
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  –  BARDEL Stanisław Wojciech 

  b) z listy nr 20 KWW "POROZUMIENIE DLA GMINY WIŚNIOWA" 

  –  RAPACZ Antoni 

  –  ŚWIERSZCZ 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 282; 

  4) głosów ważnych oddano 280; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "POROZUMIENIE DLA GMINY WIŚNIOWA" 

  –  MAJ Władysław 

  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 527; 

  4) głosów ważnych oddano 518; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZEWCZYK Małgorzata 

  b) z listy nr 20 KWW "POROZUMIENIE DLA GMINY WIŚNIOWA" 

  –  KLIMEK Grażyna Zofia 

  –  ORŁOWSKA 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 323; 

  4) głosów ważnych oddano 316; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "POROZUMIENIE DLA GMINY WIŚNIOWA" 

  –  BOGACZ Stanisław 

  –  ROKOSZ Dorota 

  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 1 100; 

  4) głosów ważnych oddano 1 072; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "POROZUMIENIE DLA GMINY WIŚNIOWA" 
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  –  MUTA Andrzej 

  –  PILCH Marek Tadeusz 

  –  STRONIARZ Józef Jan 

  b) z listy nr 22 KWW OŚWIATA I ZDROWIE 

  –  BUBULA Irena Jadwiga 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 72. 

Wybory do Rady Miejskiej w Grybowie 

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 4 977. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 751 osób, to jest 

55,27% 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 606; 

  4) głosów ważnych oddano 585; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW GRYBÓW - MAŁA OJCZYZNA 

  –  BLICHARZ Stanisława 

  –  IGIELSKA Anna 

  –  LICHOŃ Józef 

  –  STELMACH Stanisław Jacek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 162; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW GRYBÓW - MAŁA OJCZYZNA 

  –  GÓRA Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 769; 

  4) głosów ważnych oddano 743; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "GRYBÓW 2010" 

  –  GOŁYŹNIAK Bogdan 

  b) z listy nr 19 KW SWAL "POROZUMIENIE GRYBOWSKIE" 

  –  WYSOWSKI Paweł Kazimierz 

  c) z listy nr 23 KWW GRYBÓW - MAŁA OJCZYZNA 

  –  MORDARSKI Krzysztof Andrzej 

  –  TRYBOWSKI Marek 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 820; 

  4) głosów ważnych oddano 788; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KW SWAL "POROZUMIENIE GRYBOWSKIE" 

  –  MACHACZEK Wiesław 

  b) z listy nr 23 KWW GRYBÓW - MAŁA OJCZYZNA 

  –  CHRONOWSKI Krzysztof Stanisław 

  –  KROK Józef 

  –  MOTYKA 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 388; 

  4) głosów ważnych oddano 383; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW GRYBÓW - MAŁA OJCZYZNA 

  –  LICHOŃ Grzegorz Jan 

  b) z listy nr 24 KWW GRYBÓW DLA CIEBIE 

  –  KOSZYK Zygmunt Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 73. 

Wybory do Rady Gminy Gródek n/Dunajcem 

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 6 697. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 602 osób, to jest 

53,79% 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 794; 

  4) głosów ważnych oddano 769; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNA GMINA 

  –  RÓŻAŃSKI Marian Jan 

  b) z listy nr 20 KWW JÓZEFA TOBIASZA 

  –  GĄDEK Kazimierz Michał 

  c) z listy nr 23 KWW "TU I TERAZ" 

  –  RYBSKA Małgorzata Rozalia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 232; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNA GMINA 

  –  WINIARSKI 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 170; 

  4) głosów ważnych oddano 163; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNA GMINA 

  –  ŁAGOSZ Józef Aleksander 

  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 490; 

  4) głosów ważnych oddano 470; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNA GMINA 

  –  ZIÓŁKOWSKI Zbigniew 

  b) z listy nr 20 KWW JÓZEFA TOBIASZA 

  –  ŚWIERCZEK Krystyna 

  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 235; 

  4) głosów ważnych oddano 231; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW JÓZEFA TOBIASZA 

  –  SCHABIŃSKI 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 566; 

  4) głosów ważnych oddano 550; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ GMINY 

  –  MAŁEK Mirosław Bernard 

  –  BABIARCZYK Bogumiła 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 218; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW JÓZEFA TOBIASZA 

  –  GÓROWSKI 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 214; 

  4) głosów ważnych oddano 212; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNA GMINA 

  –  JURKOWSKI Janusz 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 197; 

  4) głosów ważnych oddano 190; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNA GMINA 
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  –  CISOWSKI 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 125; 

  4) głosów ważnych oddano 123; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNA GMINA 

  –  SZEWCZYK Daniel Rafał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 342; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW JÓZEFA TOBIASZA 

  –  OLEKSY Sebastian Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 74. 

Wybory do Rady Gminy Kamionka Wielka 

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 7 018. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 937 osób, to jest 

56,10% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 231; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW SAMORZĄDNA JEDNOŚĆ WIEJSKA 

  –  ROLA Jan 

  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 298; 

  4) głosów ważnych oddano 294; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW SAMORZĄDNA GMINA KAMIONKA 

  –  STANEK 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 311; 

  4) głosów ważnych oddano 303; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW SAMORZĄDNA JEDNOŚĆ WIEJSKA 

  –  OGÓREK 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 1 375; 

  4) głosów ważnych oddano 1 336; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW WGKW 

  –  POTONIEC Antoni Henryk 

  b) z listy nr 19 KW PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ 

  –  KOCEMBA Maciej 

  c) z listy nr 21 KWW SAMORZĄDNA JEDNOŚĆ WIEJSKA 

  –  KMAK Bogumiła 

  –  KRUCZEK Zenon 

  d) z listy nr 22 KWW WSPÓLNE DOBRO KAMIONKA 

  –  MYJAK Ireneusz 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 157; 

  4) głosów ważnych oddano 153; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW SAMORZĄDNA JEDNOŚĆ WIEJSKA 

  –  BARAN Zygmunt 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 315; 
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  4) głosów ważnych oddano 311; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  BOCHENEK Kazimierz Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 705; 

  4) głosów ważnych oddano 672; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW SAMORZĄDNA GMINA KAMIONKA 

  –  BODZIONY Tadeusz Marian 

  b) z listy nr 21 KWW SAMORZĄDNA JEDNOŚĆ WIEJSKA 

  –  JAWOR Piotr Józef 

  c) z listy nr 24 KWW RM 

  –  PORĘBA Benedykt 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 540; 

  4) głosów ważnych oddano 532; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW SAMORZĄDNA JEDNOŚĆ WIEJSKA 

  –  WITEK Piotr 

  b) z listy nr 23 KWW KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W MSZALNICY 

  –  KIEŁBASA Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 75. 

Wybory do Rady Gminy Korzenna 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9 831. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 309 osób, to jest 

64,17% 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: 



– 170 – 

  

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 024; 

  4) głosów ważnych oddano 997; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW TWÓJ SAMORZĄD TWOJA DECYZJA 

  –  WIELGUS Adam Wojciech 

  –  WYSOWSKA 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 206; 

  4) głosów ważnych oddano 200; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW TWÓJ SAMORZĄD TWOJA DECYZJA 

  –  HODOROWICZ 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 465; 

  4) głosów ważnych oddano 454; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW TWÓJ SAMORZĄD TWOJA DECYZJA 

  –  KRACOŃ Wiesław 

  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 1 033; 

  4) głosów ważnych oddano 1 026; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW TWÓJ SAMORZĄD TWOJA DECYZJA 

  –  SEMLA Szymon Maciej 

  –  MRÓZ Wiesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 557; 

  4) głosów ważnych oddano 552; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW TWÓJ SAMORZĄD TWOJA DECYZJA 
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  –  FORNAGIEL Jacek 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 299; 

  4) głosów ważnych oddano 292; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW MOJA GMINA KORZENNA 

  –  ZIĘCINA 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 530; 

  4) głosów ważnych oddano 526; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW TWÓJ SAMORZĄD TWOJA DECYZJA 

  –  HOJNOR Bartłomiej Zdzisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW TWÓJ SAMORZĄD TWOJA DECYZJA 

  –  JANUSZ Alojzy Piotr 

  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 505; 

  4) głosów ważnych oddano 492; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW TWÓJ SAMORZĄD TWOJA DECYZJA 

  –  SUŁOWICZ 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 325; 

  4) głosów ważnych oddano 322; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW TWÓJ SAMORZĄD TWOJA DECYZJA 
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  –  GÓRKA Mieczysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 495; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW TWÓJ SAMORZĄD TWOJA DECYZJA 

  –  PACIOREK Grzegorz 

  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 851; 

  4) głosów ważnych oddano 822; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW TWÓJ SAMORZĄD TWOJA DECYZJA 

  –  GRYGIEL Stanisław Jan 

  –  RADZIK Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 76. 

Wybory do Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju 

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 13 836. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7 530 osób, to jest 

54,42% 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 512; 

  4) głosów ważnych oddano 490; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW KRYNICKI RUCH SAMORZĄDOWY 

  –  FLOREK Antoni Zdzisław 

  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 1 053; 

  4) głosów ważnych oddano 1 011; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW KRYNICKI RUCH SAMORZĄDOWY 

  –  BARCIOK Elżbieta 

  b) z listy nr 23 KWW "GMINA KRYNICA-WSPÓLNA SPRAWA" 

  –  CABALA Wanda Irena 

  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 987; 

  4) głosów ważnych oddano 953; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW KRYNICKA AKCJA SAMORZĄDOWA 

  –  PÓŁCHŁOPEK Małgorzata Krystyna 

  –  CZARNECKI Sławomir 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 487; 

  4) głosów ważnych oddano 464; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW KRYNICKA AKCJA SAMORZĄDOWA 

  –  WIEWIÓRA Henryk 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 453; 

  4) głosów ważnych oddano 431; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW CZAS NA ROZWÓJ GMINY KRYNICA-ZDRÓJ 

  –  MICHALAK Krystyna Marta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 059; 

  4) głosów ważnych oddano 1 030; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW KRYNICKA AKCJA SAMORZĄDOWA 
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  –  CZARNY Henryk Józef 

  –  GOSZTYŁA Teresa Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 591; 

  4) głosów ważnych oddano 573; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW KRYNICKI RUCH SAMORZĄDOWY 

  –  BULANDA Bogusława Agata 

  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 992; 

  4) głosów ważnych oddano 980; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW KRYNICKI RUCH SAMORZĄDOWY 

  –  SOBIESIAK Dawid 

  –  SZYMURA Jan Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 547; 

  4) głosów ważnych oddano 545; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW KRYNICKI RUCH SAMORZĄDOWY 

  –  ŚWIĘTEK 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 256; 

  4) głosów ważnych oddano 248; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW "GMINA KRYNICA-WSPÓLNA SPRAWA" 

  –  HAMERNIK Dariusz Lucjan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 593; 
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  4) głosów ważnych oddano 586; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW KRYNICZANIE RAZEM 

  –  PACHOLE Stanisława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 77. 

Wybory do Rady Gminy Łabowa 

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 3 991. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 423 osób, to jest 

60,71% 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 319; 

  4) głosów ważnych oddano 309; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW IDZIEMY RAZEM W GMINIE ŁABOWA 

  –  ŻYWCZAK Marian 

  b) z listy nr 20 KWW MAŁA OJCZYZNA 

  –  ORMANTY Józef 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 355; 

  4) głosów ważnych oddano 339; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW MAŁA OJCZYZNA 

  –  SZCZECINA Jan 

  b) z listy nr 22 KWW KOMPETENCJE I UCZCIWOŚĆ 

  –  ZAROTYŃSKA Agnieszka Joanna 

  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 819; 

  4) głosów ważnych oddano 764; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW IDZIEMY RAZEM W GMINIE ŁABOWA 

  –  KŁĘBCZYK Robert Artur 

  –  BROŻEK Stanisław Jan 

  –  SZYSZKA Artur Sławomir 

  b) z listy nr 20 KWW MAŁA OJCZYZNA 

  –  SACZKA Marian 

  c) z listy nr 22 KWW KOMPETENCJE I UCZCIWOŚĆ 

  –  PAWLAK 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 156; 

  4) głosów ważnych oddano 154; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KW PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ 

  –  CZARNECKA Helena 

  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 472; 

  4) głosów ważnych oddano 455; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW MAŁA OJCZYZNA 

  –  RODAK Edward 

  b) z listy nr 22 KWW KOMPETENCJE I UCZCIWOŚĆ 

  –  SKRABA Krzysztof 

  –  STOPKA Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 200; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW MAŁA OJCZYZNA 

  –  STANISZ Marek 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 101; 
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  4) głosów ważnych oddano 101; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW MAŁA OJCZYZNA 

  –  GAWĘCKI Michał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 78. 

Wybory do Rady Gminy w Łącku 

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 10 846. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 146 osób, to jest 

56,67% 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 899; 

  4) głosów ważnych oddano 875; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GMINY ŁĄCKO 

  –  WARZECHA Zdzisław Józef 

  –  KLIMEK 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 451; 

  4) głosów ważnych oddano 444; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GMINY ŁĄCKO 

  –  PULIT 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 601; 

  4) głosów ważnych oddano 566; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GMINY ŁĄCKO 

  –  JURKOWSKI Edward Franciszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 383; 

  4) głosów ważnych oddano 377; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GMINY ŁĄCKO 

  –  ZBOZIEŃ Eugeniusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 327; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GMINY ŁĄCKO 

  –  WNĘK Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 398; 

  4) głosów ważnych oddano 1 316; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW ŁĄCKI RUCH SAMORZĄDOWY 

  –  WĄCHAŁA GAWEŁEK Bernadetta Monika 

  –  GRABIEC Stefan 

  b) z listy nr 19 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GMINY ŁĄCKO 

  –  PIKSA Józef 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 418; 

  4) głosów ważnych oddano 396; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GMINY ŁĄCKO 

  –  ZĄBEK Jacek Kazimierz 

  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 716; 

  4) głosów ważnych oddano 680; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW ŁĄCKI RUCH SAMORZĄDOWY 

  –  JASIŃSKI Stanisław 

  b) z listy nr 19 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GMINY ŁĄCKO 

  –  SŁOWIK Maria Anna 

  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 18 KWW ŁĄCKI RUCH SAMORZĄDOWY 

  –  DUDA Stanisław 

  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 542; 

  4) głosów ważnych oddano 520; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GMINY ŁĄCKO 

  –  LIZOŃ Wojciech Edward 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 394; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW ŁĄCKI RUCH SAMORZĄDOWY 

  –  CZEPIELIK Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 79. 

Wybory do Rady Gminy w Łososinie Dolnej 

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 3 431. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 731 osób, to jest 

50,45% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 8 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 2, nr 3, nr 4, nr 
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5, nr 6, nr 7, nr 11, nr 12, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza 

lub równa liczbie mandatów w okręgach. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 499; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  SALAMON Wiesław 

  b) z listy nr 18 KWW SOLIDARNIE DLA PRZYSZŁOŚCI GMINY 

  –  JASNOS Kazimierz 

  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 18 KWW SOLIDARNIE DLA PRZYSZŁOŚCI GMINY 

  –  OLEKSY Bolesław Władysław 

  –  PAJOR Marian Jan 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW SOLIDARNIE DLA PRZYSZŁOŚCI GMINY 

  –  SARATA Andrzej Stanisław 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW SOLIDARNIE DLA PRZYSZŁOŚCI GMINY 

  –  GUCWA Wojciech 

  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 18 KWW SOLIDARNIE DLA PRZYSZŁOŚCI GMINY 

  –  JACAK Tadeusz 

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

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW SOLIDARNIE DLA PRZYSZŁOŚCI GMINY 

  –  KUŹMA Ryszard Stanisław 

  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 18 KWW SOLIDARNIE DLA PRZYSZŁOŚCI GMINY 

  –  KMIECIK Stanisława 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 563; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  PRUSAK Zofia 

  b) z listy nr 18 KWW SOLIDARNIE DLA PRZYSZŁOŚCI GMINY 

  –  LITWIŃSKI Piotr 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 329; 

  4) głosów ważnych oddano 327; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW SOLIDARNIE DLA PRZYSZŁOŚCI GMINY 

  –  FIRLEJ Piotr 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 292; 

  4) głosów ważnych oddano 286; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  SERAFIN Michał Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW SOLIDARNIE DLA PRZYSZŁOŚCI GMINY 

  –  CETNAROWSKA Barbara 

  4) 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 18 KWW SOLIDARNIE DLA PRZYSZŁOŚCI GMINY 

  –  PAJOR Edward Jan 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 80. 

Wybory do Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8 701. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 658 osób, to jest 

53,53% uprawnionych do głosowania. 

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

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 437; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW MUSZYŃSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  –  DROZD Lesław 

  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 1 119; 

  4) głosów ważnych oddano 1 092; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW MUSZYŃSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
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  –  MAJKA Jerzy Stanisław 

  –  KOCOT Damian Jan 

  b) z listy nr 21 KWW "ZIEMIA MUSZYŃSKA" 

  –  SUŁKOWSKI Stanisław 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 729; 

  4) głosów ważnych oddano 715; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW MUSZYŃSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  –  RUTKA Piotr 

  b) z listy nr 20 KWW "KONTYNUACJA" 

  –  KEMPA Jarosław Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW MUSZYŃSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  –  JURCZYŃSKI Mariusz 

  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 311; 

  4) głosów ważnych oddano 307; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 29 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA SEKUŁY 

  –  SEKUŁA Marcin 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 360; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW ŻTBD 

  –  MAŚLANKA Mirosław Maciej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 



– 184 – 

  

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 780; 

  4) głosów ważnych oddano 749; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW MUSZYŃSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  –  MATLĄG Ferdynand 

  –  PRZYBYCIEŃ Krzysztof 

  b) z listy nr 21 KWW "ZIEMIA MUSZYŃSKA" 

  –  MAJERSKA Barbara Stanisława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 179; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW MUSZYŃSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  –  KAŁUZIŃSKI 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 365; 

  4) głosów ważnych oddano 356; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW MUSZYŃSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  –  JURKIEWICZ 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 360; 

  4) głosów ważnych oddano 349; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW "KONTYNUACJA" 

  –  LIŚKIEWICZ Czesława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 81. 

Wybory do Rady Gminy Nawojowa 

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 4 175. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 895 osób, to jest 

45,39% uprawnionych do głosowania. 

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

których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów 

w okręgach. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 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 222; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  BUGAJSKI Grzegorz Dominik 

  b) z listy nr 19 KWW GMINNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  –  ŁĘKAWSKI Zbigniew 

  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 19 KWW GMINNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  –  SKRZYPIEC Jacenty 

  –  SZCZECINA Jan Stanisław 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW GMINNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  –  ORMANTY Andrzej Jerzy 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 608; 

  4) głosów ważnych oddano 576; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  JUSZYŃSKA Beata Renata 

  –  LELITO Michał 

  b) z listy nr 19 KWW GMINNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
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  –  HOROWSKA Urszula Joanna 

  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 552; 

  4) głosów ważnych oddano 530; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  SZAFRANIEC Adam 

  b) z listy nr 19 KWW GMINNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  –  BOREK Marian Antoni 

  –  FRĄCZEK 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 175; 

  4) głosów ważnych oddano 171; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SERAFIN Jan Władysław 

  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 19 KWW GMINNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  –  LELITO Danuta 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 329; 

  4) głosów ważnych oddano 323; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  PIERZCHAŁA Cecylia 

  b) z listy nr 19 KWW GMINNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  –  CHEBDA Stanisław Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 82. 

Wybory do Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8 249. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 735 osób, to jest 

45,28% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 510; 

  4) głosów ważnych oddano 493; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW DLA PRAWDY I ROZWOJU 

  –  WALIGÓRA Mariusz Tomasz 

  b) z listy nr 21 KWW EDWARDA BOGACZYKA 

  –  ŚMIGOWSKI Jarosław 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 325; 

  4) głosów ważnych oddano 313; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW EDWARDA BOGACZYKA 

  –  SZKARADEK Stanisława Józefa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg 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 241; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW EDWARDA BOGACZYKA 

  –  SIKORSKA Kazimiera Zofia 

  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 398; 

  4) głosów ważnych oddano 382; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW ROZWÓJ I WSPÓŁPRACA 

  –  KORUS Andrzej 

  b) z listy nr 21 KWW EDWARDA BOGACZYKA 

  –  PIWOWAR 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 262; 

  4) głosów ważnych oddano 243; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  JANECZEK Maciej Michał 

  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 415; 

  4) głosów ważnych oddano 411; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW EDWARDA BOGACZYKA 

  –  MUSIALSKI Adam Franciszek 

  –  LIBER 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 354; 

  4) głosów ważnych oddano 351; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW EDWARDA BOGACZYKA 

  –  JAMROZOWICZ Zbigniew Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 166; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW DLA PRAWDY I ROZWOJU 
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  –  SMYDA Michał 

  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 655; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW EDWARDA BOGACZYKA 

  –  IZWORSKI Jan Ludwik 

  b) z listy nr 23 KWW ROZWOJU WSI ŁOMNICA - ZDRÓJ 

  –  RUSINIAK Bronisław 

  –  WNĘK Lesława Kunegunda 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 397; 

  4) głosów ważnych oddano 388; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW ROZWÓJ I WSPÓŁPRACA 

  –  KEKLAK Wiesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 83. 

Wybory do Rady Gminy Podegrodzie 

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 8 950. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 605 osób, to jest 

62,63% 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 1 266; 

  4) głosów ważnych oddano 1 218; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW STAWIAMY NA ROZWÓJ 

  –  JASIŃSKI Jerzy Kazimierz 

  b) z listy nr 19 KWW MAŁGORZATY GROMALA 
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  –  KOŻUCH Jan Mirosław 

  c) z listy nr 21 KWW BUDŻET I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

  –  SIKORA Stanisław Julian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg 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 328; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW BUDŻET I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

  –  PLATA Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 663; 

  4) głosów ważnych oddano 641; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW MAŁGORZATY GROMALA 

  –  PLATA Stanisław Krzysztof 

  b) z listy nr 21 KWW BUDŻET I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

  –  MATYASZEK 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 293; 

  4) głosów ważnych oddano 287; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW BUDŻET I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

  –  MACIUSZEK Marek Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 361; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW MAŁGORZATY GROMALA 

  –  ŚLEDŹ Stefan Michał 

  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 237; 

  4) głosów ważnych oddano 230; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW BUDŻET I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

  –  OLSZAK Jerzy 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 550; 

  4) głosów ważnych oddano 542; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW MAŁGORZATY GROMALA 

  –  PAWŁOWSKI Artur 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 308; 

  4) głosów ważnych oddano 305; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW MAŁGORZATY GROMALA 

  –  PORĘBA 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 968; 

  4) głosów ważnych oddano 929; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW MAŁGORZATY GROMALA 

  –  CZOP Sławomir 

  b) z listy nr 21 KWW BUDŻET I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

  –  KOTARBA Józef 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 251; 

  4) głosów ważnych oddano 246; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW MAŁGORZATY GROMALA 



– 192 – 

  

  –  KOWALCZYK Dariusz 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 365; 

  4) głosów ważnych oddano 358; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW BUDŻET I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

  –  BANACH Stanisław Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 84. 

Wybory do Rady Gminy Rytro 

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 2 924. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 896 osób, to jest 

64,84% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 436; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW RYTERSKI KOMITET WYBORCZY 

  –  WOLAK Rafał 

  –  GRUSZCZYŃSKI Michał 

  –  DĄBROWSKI Stanisław 

  b) z listy nr 19 KWW SPOŁECZNY KOMITET WYBORCZY W RYTRZE 

  –  PIERZGA 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 201; 

  4) głosów ważnych oddano 197; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW SPOŁECZNY KOMITET WYBORCZY W RYTRZE 
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  –  KOWALIK Maria Zofia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 122; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW SPOŁECZNY KOMITET WYBORCZY W RYTRZE 

  –  KOŁACZ 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 84; 

  4) głosów ważnych oddano 82; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW SPOŁECZNY KOMITET WYBORCZY W RYTRZE 

  –  PUSTUŁKA Mirosław Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 426; 

  4) głosów ważnych oddano 417; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW SPOŁECZNY KOMITET WYBORCZY W RYTRZE 

  –  DOBOSZ Marian Stanisław 

  –  NOSAL Marek Ryszard 

  –  PUSTUŁKA Wiesław Józef 

  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 611; 

  4) głosów ważnych oddano 605; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW RYTERSKI KOMITET WYBORCZY 

  –  KULIG Tomasz 

  –  BOŁOZ Bożena 

  –  FILIP Józef 

  –  NIEKURZAK Małgorzata 

  b) z listy nr 19 KWW SPOŁECZNY KOMITET WYBORCZY W RYTRZE 
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  –  TOMASIAK Elżbieta Zofia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 85. 

Wybory do Rady Miejskiej w Szczawnicy 

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 5 946. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 104 osób, to jest 

52,20% 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 237; 

  4) głosów ważnych oddano 233; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW ODNOWA I ROZWÓJ SZCZAWNICY 

  –  KRZYŚKO 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 359; 

  4) głosów ważnych oddano 351; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  DORULA Jan Marian 

  –  KOZIELEC Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 658; 

  4) głosów ważnych oddano 639; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  SZCZEPANIAK Piotr 

  b) z listy nr 18 KWW ODNOWA I ROZWÓJ SZCZAWNICY 
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  –  WIERCIOCH Waldemar 

  –  DZIEDZINA WIWER Marian Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 021; 

  4) głosów ważnych oddano 996; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW ODNOWA I ROZWÓJ SZCZAWNICY 

  –  ŚLIWIŃSKI Jacek Jerzy 

  –  WĘGLARZ Henryk Jan 

  –  GĘBALA Anna 

  –  WARZECHA Wiesław 

  b) z listy nr 20 KW ZWIĄZEK PODHALAN W LUDŹMIERZU 

  –  KRĘPA Zofia Maria 

  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 829; 

  4) głosów ważnych oddano 804; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW ODNOWA I ROZWÓJ SZCZAWNICY 

  –  ZACHWIEJA Kazimierz Józef 

  –  BAZIAK Jan 

  –  SALAMON Jan 

  –  PAŁKA Stefan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 86. 

Wybory do Rady Gminy Czorsztyn 

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 5 640. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 931 osób, to jest 

51,97% 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; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 809; 

  4) głosów ważnych oddano 782; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KW ZWIĄZEK PODHALAN W LUDŹMIERZU 

  –  JANCZY Kazimierz 

  –  JANDURA Rafał Tadeusz 

  –  SZCZUREK Krzysztof Stanisław 

  –  JUCHA Katarzyna 

  –  JARZĄBEK Franciszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 211; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW GMINA CZORSZTYN - WSPÓLNE DOBRO 

  –  OSTACHOWSKA Irena Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 904; 

  4) głosów ważnych oddano 885; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW GMINA CZORSZTYN - WSPÓLNE DOBRO 

  –  WRÓBEL Tadeusz 

  –  CHRYC Andrzej 

  b) z listy nr 19 KW ZWIĄZEK PODHALAN W LUDŹMIERZU 

  –  BEDNARCZYK Wojciech 

  –  BEDNARCZYK Marek Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 498; 

  4) głosów ważnych oddano 494; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW GMINA CZORSZTYN - WSPÓLNE DOBRO 

  –  REGIEC Jan 

  b) z listy nr 19 KW ZWIĄZEK PODHALAN W LUDŹMIERZU 

  –  GRYWALSKI Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 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 502; 

  4) głosów ważnych oddano 491; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KW ZWIĄZEK PODHALAN W LUDŹMIERZU 

  –  CHMIEL Stanisław 

  –  ZACHARA Bogumił Kazimierz 

  –  GÓRECKI Franciszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 87. 

Wybory do Rady Gminy Jabłonka 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13 168. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 252 osób, to jest 

47,48% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 388; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNIE DLA ORAWY 

  –  PAŚCIAK Eugeniusz 

  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 1 637; 

  4) głosów ważnych oddano 1 609; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNIE DLA ORAWY 

  –  KARLAK Grażyna Agnieszka 

  –  KUCZKOWICZ Tadeusz 

  –  SANDRZYK Krzysztof Stanisław 

  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 353; 

  4) głosów ważnych oddano 353; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNIE DLA ORAWY 

  –  PALENIK 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 1 161; 

  4) głosów ważnych oddano 1 141; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNIE DLA ORAWY 

  –  KUBACKA Franciszek 

  –  PAKOS Józef 

  –  ZUBRZYCKA Wilma 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 440; 

  4) głosów ważnych oddano 427; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNIE DLA ORAWY 

  –  POLACZEK Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 799; 

  4) głosów ważnych oddano 784; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNIE DLA ORAWY 

  –  GRZYBACZ Jadwiga 

  –  KONDYS Tomasz 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 463; 

  4) głosów ważnych oddano 454; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNIE DLA ORAWY 
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  –  ZUBRZYCKA Aniela 

  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 996; 

  4) głosów ważnych oddano 978; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNIE DLA ORAWY 

  –  MONIAK Eugeniusz 

  –  PAWLAK Józef 

  –  STEC-SALA Eugeniusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 88. 

Wybory do Rady Gminy Krościenko n.D 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 236. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 908 osób, to jest 

55,54% 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 548; 

  4) głosów ważnych oddano 544; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW JEDNOŚĆ W GMINIE 

  –  BORKOWSKI Wiesław Wojciech 

  –  GABRYŚ Tomasz Jakub 

  b) z listy nr 22 KWW "ZAWODZIE" 

  –  SOLIWODA Zdzisław Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 840; 

  4) głosów ważnych oddano 824; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "RAZEM DLA GMINY" 
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  –  ŚNIEGOŃ Barbara Anna 

  –  WOLSKA Jadwiga Krystyna 

  b) z listy nr 19 KWW NOWA GMINA 

  –  ORZEŁ Stanisław 

  c) z listy nr 20 KWW JEDNOŚĆ W GMINIE 

  –  DULA 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 227; 

  4) głosów ważnych oddano 218; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW NOWA GMINA 

  –  MAJKRZAK Andrzej 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 216; 

  4) głosów ważnych oddano 211; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW NOWA GMINA 

  –  MORAWCZYŃSKI Dariusz Marian 

  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 537; 

  4) głosów ważnych oddano 523; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "RAZEM DLA GMINY" 

  –  PONICKI Edward 

  –  NOWACZYK Edward 

  –  KNUTELSKI Jerzy Zenon 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg 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) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "RAZEM DLA GMINY" 
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  –  KOŁEK 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 400; 

  4) głosów ważnych oddano 392; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "RAZEM DLA GMINY" 

  –  KWIATEK Wiesław Antoni 

  –  GÓRECKA Beata Agnieszka 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 89. 

Wybory do Rady Gminy Lipnica Wielka 

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 4 299. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 578 osób, to jest 

59,97% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 268; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW KOMITET KICZORY 

  –  KOWALCZYK Henryk 

  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 593; 

  4) głosów ważnych oddano 576; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNOTA GMINY LIPNICA WIELKA 

  –  JANOWIAK Andrzej 

  b) z listy nr 19 KWW LIPNICY 

  –  PINDZIAK Franciszek 

  c) z listy nr 20 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MIESZKAŃCÓW 
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  –  JAZOWSKI Andrzej 

  –  WNENK Mariusz 

  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 823; 

  4) głosów ważnych oddano 810; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNOTA GMINY LIPNICA WIELKA 

  –  GAWEŁDA Franciszek 

  –  KWAK Jan 

  b) z listy nr 19 KWW LIPNICY 

  –  KARKOSZKA Andrzej 

  c) z listy nr 20 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MIESZKAŃCÓW 

  –  WOJTUSIAK Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 495; 

  4) głosów ważnych oddano 490; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNOTA GMINY LIPNICA WIELKA 

  –  LICHOSYT Bożena 

  b) z listy nr 19 KWW LIPNICY 

  –  WĘGRZYN Eugeniusz 

  c) z listy nr 20 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MIESZKAŃCÓW 

  –  WZIĄTEK 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 388; 

  4) głosów ważnych oddano 381; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNOTA GMINY LIPNICA WIELKA 

  –  KOCUR Józef 

  –  KRAMARZ Wiktor 

  b) z listy nr 20 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MIESZKAŃCÓW 

  –  KLOZYK Łukasz Ignacy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 90. 

Wybory do Rady Gminy Łapsze Niżne 

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 7 003. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 158 osób, to jest 

45,09% 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 505; 

  4) głosów ważnych oddano 499; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "SAMORZĄDNA GMINA" 

  –  MILANIAK Piotr Andrzej 

  b) z listy nr 19 KWW SAMORZĄDNA GMINA -2014 

  –  BRZYŻEK Eugeniusz 

  –  NOWOROLSKI 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 149; 

  4) głosów ważnych oddano 148; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW "SAMORZĄDNA GMINA" 

  –  KLIMCZAK Helena 

  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 772; 

  4) głosów ważnych oddano 760; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW SAMORZĄDNA GMINA -2014 

  –  GRYWALSKI Józef 

  –  MAJERCZAK Zdzisław 

  –  JAMRÓZ Jakub Marek 

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

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 407; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW SAMORZĄDNA GMINA -2014 

  –  KOPACZKA Dariusz 

  b) z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY ŁN 

  –  SZPERNOGA 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 612; 

  4) głosów ważnych oddano 597; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "SAMORZĄDNA GMINA" 

  –  BANDYK Zofia Janina 

  –  SOWA 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 296; 

  4) głosów ważnych oddano 293; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "SAMORZĄDNA GMINA" 

  –  STAŃCZAK Jan Mikołaj 

  –  SOŁTYS 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 187; 

  4) głosów ważnych oddano 184; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "SAMORZĄDNA GMINA" 

  –  JANECZEK 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 220; 
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  4) głosów ważnych oddano 220; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW SAMORZĄDNA GMINA -2014 

  –  KACZMARCZYK Genowefa Zofia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 91. 

Wybory do Rady Gminy Ochotnica Dolna 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6 120. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 477 osób, to jest 

40,47% 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 548; 

  4) głosów ważnych oddano 525; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "WASZE PROBLEMY-NASZĄ SPRAWĄ" 

  –  MŁYNARCZYK Franciszek 

  –  URBANIAK Stanisław 

  –  WÓJCIAK Tadeusz 

  b) z listy nr 23 KWW NASZE DZIEDZICTWO NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ 

  –  RUNGER Andrzej Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 808; 

  4) głosów ważnych oddano 791; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  FRANCZYK Jan 

  b) z listy nr 18 KWW "WASZE PROBLEMY-NASZĄ SPRAWĄ" 

  –  WIATR Leszek Marian 

  c) z listy nr 19 KWW "DLA DOBRA GMINY" 

  –  PTASZEK Józefa 

  d) z listy nr 21 KWW "Z POMOCĄ ROLNIKOM" 
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  –  FRANCZYK Maria Krystyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 888; 

  4) głosów ważnych oddano 840; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "WASZE PROBLEMY-NASZĄ SPRAWĄ" 

  –  BODZIARCZYK Stanisław 

  –  PISZCZEK Wojciech Józef 

  –  TRYBULEC Mieczysław 

  b) z listy nr 20 KW ZWIĄZEK PODHALAN W LUDŹMIERZU 

  –  HEBDA Tadeusz Jan 

  –  MIKOŁAJCZYK Maciej 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 233; 

  4) głosów ważnych oddano 224; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "WASZE PROBLEMY-NASZĄ SPRAWĄ" 

  –  BRZEŹNY Władysław 

  –  JAGIEŁA Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 92. 

Wybory do Rady Gminy Raba Wyżna 

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 10 878. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 612 osób, to jest 

42,40% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 652; 

  4) głosów ważnych oddano 1 630; 

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

  –  CZYSZCZOŃ Tomasz Marcin 

  b) z listy nr 18 KWW ANDRZEJA DZIWISZA 

  –  ZAJĄC Jacek Antoni 

  –  TARGOSZ Alicja 

  –  TEPER Piotr Paweł 

  c) z listy nr 21 KWW 2010 - ADAMA SAWINY 

  –  SAWINA Adam 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 644; 

  4) głosów ważnych oddano 634; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW ANDRZEJA DZIWISZA 

  –  FRANCZAK Andrzej 

  –  NIŻNIK 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 518; 

  4) głosów ważnych oddano 505; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  MACIOŁ Piotr Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 295; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW ANDRZEJA DZIWISZA 

  –  ŚMIECH Aniela 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 327; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW ANDRZEJA DZIWISZA 



– 208 – 

  

  –  GRAPA Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 164; 

  4) głosów ważnych oddano 1 148; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  MIŚKOWIEC Ewa 

  –  STACHURA Krzysztof 

  –  NOWAK Kazimierz 

  b) z listy nr 18 KWW ANDRZEJA DZIWISZA 

  –  SULARZ Andrzej Józef 

  –  PIĄTKOWSKA Ewa Bogusława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 93. 

Wybory do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju 

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 13 973. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7 381 osób, to jest 

52,82% 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; 

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

  4) głosów ważnych oddano 438; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAFAŁA HAJDYŁY 

  –  ŚMIETANA Józefa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 753; 

  4) głosów ważnych oddano 731; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY PRZYBYŁO 
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  –  ŻACZEK Bernarda Renata 

  –  ROGOWIEC Michał 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 455; 

  4) głosów ważnych oddano 438; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAFAŁA HAJDYŁY 

  –  PĘDZIMĄŻ Andrzej Roman 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 685; 

  4) głosów ważnych oddano 650; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAFAŁA HAJDYŁY 

  –  TRACZYK 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 746; 

  4) głosów ważnych oddano 721; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY PRZYBYŁO 

  –  MACIUSZEK Michalina Stanisława 

  b) z listy nr 23 KWW "WSPÓLNA RABKA" 

  –  SZARAWARA 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 791; 

  4) głosów ważnych oddano 773; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY PRZYBYŁO 

  –  KWATYRA Jan Maciej 

  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 880; 

  4) głosów ważnych oddano 862; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY PRZYBYŁO 

  –  RAPACZ Stefan 

  b) z listy nr 24 KWW MARII GÓRNICKIEJ ORZEŁ 

  –  GÓRNICKA-ORZEŁ Maria Karolina 

  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 939; 

  4) głosów ważnych oddano 912; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAPACZA 

  –  SADŁOWSKI Czesław 

  b) z listy nr 22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY PRZYBYŁO 

  –  KIERSZTYN Stanisław Michał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 582; 

  4) głosów ważnych oddano 561; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY PRZYBYŁO 

  –  SURÓWKA 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 457; 

  4) głosów ważnych oddano 448; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY PRZYBYŁO 

  –  PUKALSKI Mieczysław 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 645; 

  4) głosów ważnych oddano 638; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY PRZYBYŁO 
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  –  CZYSZCZOŃ Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 94. 

Wybory do Rady Gminy Spytkowice 

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 3 207. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 489 osób, to jest 

46,43% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 468; 

  4) głosów ważnych oddano 461; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  LEKSANDER Bartosz 

  b) z listy nr 18 KWW "GŁOS SPYTKOWIAN" 

  –  SUTOR Kazimiera Bogusława 

  c) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA SPYTKOWIC 

  –  DZIUR Barbara 

  –  KOWALCZYK Jan 

  –  KRACIK 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 520; 

  4) głosów ważnych oddano 511; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "GŁOS SPYTKOWIAN" 

  –  CZERNIAWSKI Wiesław 

  –  BISKUP Bogusław 

  b) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA SPYTKOWIC 

  –  BLAŃDA Kazimierz 

  –  RZESZÓTKO Beata Katarzyna 

  –  TRYBUŁA Robert 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 486; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "GŁOS SPYTKOWIAN" 

  –  STACHURA Jan 

  –  KALEMBA Józef Jan 

  –  MURZAŃSKI Franciszek 

  b) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA SPYTKOWIC 

  –  MOŻDŻEŃ Franciszek 

  –  NIEDŹWIEDŹ Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 95. 

Wybory do Rady Gminy Szaflary 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 191. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 402 osób, to jest 

33,45% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 2, 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 257; 

  4) głosów ważnych oddano 255; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KW ZWIĄZEK PODHALAN W LUDŹMIERZU 

  –  TOPÓR Jacek 

  b) z listy nr 19 KWW TRADYCJA-GOSPODARNOŚĆ-ROZWÓJ 

  –  WALKOSZ Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW TRADYCJA-GOSPODARNOŚĆ-ROZWÓJ 
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  –  DZIEDZIC Jan 

  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 490; 

  4) głosów ważnych oddano 486; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW TRADYCJA-GOSPODARNOŚĆ-ROZWÓJ 

  –  GUBAŁA Wojciech 

  –  KOS Katarzyna 

  b) z listy nr 20 KWW WSPÓLNY KANDYDAT RAFAŁ PAWEŁ WILKUS 

  –  WILKUS Rafał Paweł 

  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 267; 

  4) głosów ważnych oddano 261; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  PISZCZÓR Wojciech 

  –  KUBICKI Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW TRADYCJA-GOSPODARNOŚĆ-ROZWÓJ 

  –  OCHMAŃSKA Bogusława 

  –  WĄSIK Stanisław Andrzej 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW TRADYCJA-GOSPODARNOŚĆ-ROZWÓJ 

  –  BAFIA Lucyna Anna 

  –  ŁAŚ Danuta 

  –  SZLĘK Stanisław 

  4) 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 388; 

  4) głosów ważnych oddano 379; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KW ZWIĄZEK PODHALAN W LUDŹMIERZU 

  –  TYLKA Andrzej 

  b) z listy nr 19 KWW TRADYCJA-GOSPODARNOŚĆ-ROZWÓJ 

  –  CETERA Wacław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 96. 

Wybory do Rady Miejskiej w Bukownie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8 744. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 192 osób, to jest 

47,94% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 385; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW MIROSŁAWA GAJDZISZEWSKIEGO 

  –  ZAJĄC Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 863; 

  4) głosów ważnych oddano 833; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA PRZYMIERZE 

  –  KUDELA Barbara Anna 

  b) z listy nr 19 KWW MIROSŁAWA GAJDZISZEWSKIEGO 

  –  DERDA Leopold 

  –  KOWINA-ŚWIDEREK Grażyna Janina 

  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 993; 

  4) głosów ważnych oddano 929; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW MIROSŁAWA GAJDZISZEWSKIEGO 

  –  MICHALSKI Ryszard Waldemar 

  –  STRÓJ Krzysztof Stanisław 

  –  ZAWADZKA Barbara Eleonora 

  b) z listy nr 22 KWW BARBARY FORYŚ 

  –  FORYŚ Barbara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 095; 

  4) głosów ważnych oddano 1 054; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA PRZYMIERZE 

  –  CZERWIEC Wiesława 

  b) z listy nr 19 KWW MIROSŁAWA GAJDZISZEWSKIEGO 

  –  GMITRUK Edmund 

  –  LABISKO Anna Maria 

  –  URBAŃSKI Zbigniew Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 315; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA PRZYMIERZE 

  –  NIELABA Robert 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 525; 

  4) głosów ważnych oddano 518; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW WSPÓLNOTA GRUNTOWA BUKOWNO 

  –  LOREK Włodzimierz Stanisław 

  b) z listy nr 19 KWW MIROSŁAWA GAJDZISZEWSKIEGO 

  –  KONDEK Wiesław Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 97. 

Wybory do Rady Gminy Bolesław 

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 6 592. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 691 osób, to jest 

55,99% 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 1 275; 

  4) głosów ważnych oddano 1 239; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KWW SAMORZĄD 2007-2013 

  –  DUDZIŃSKI Krzysztof 

  b) z listy nr 17 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA PRZYMIERZE 

  –  DYCHTOŃ Ewa Barbara 

  –  LEKSTON Stanisław 

  –  PROBIERZ Elżbieta 

  c) z listy nr 18 KWW "WSPÓŁPRACA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ" 

  –  BARGIEŁ Mirosława Dorota 

  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 723; 

  4) głosów ważnych oddano 712; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  ĆWIĘCZEK Mirosław 

  –  KOŁBA Tadeusz Wiesław 

  –  ZIĘBA Marek 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 257; 

  4) głosów ważnych oddano 247; 

  5) radną została wybrana: 
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  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  SIENKIEWICZ Jadwiga Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 245; 

  4) głosów ważnych oddano 231; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  PIEKOSZEWSKI Tomasz Henryk 

  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 459; 

  4) głosów ważnych oddano 454; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  RZOŃCA Zbigniew Paweł 

  b) z listy nr 15 KWW SAMORZĄD 2007-2013 

  –  SZYGUŁA Krzysztof 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 300; 

  4) głosów ważnych oddano 283; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA PRZYMIERZE 

  –  WISŁA Zbigniew Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 193; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA PRZYMIERZE 

  –  ADAMUSZEK Barbara Irena 

  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 235; 

  4) głosów ważnych oddano 234; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  WÓJCIK Mirosław Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 98. 

Wybory do Rady Gminy Klucze 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12 449. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 990 osób, to jest 

56,15% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 278; 

  4) głosów ważnych oddano 2 195; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  KRAWCZYK Paweł Waldemar 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KWACZYŃSKA Elżbieta Lucyna 

  c) z listy nr 15 KWW SAMORZĄD 2007-2013 

  –  HAGNO Tomasz 

  –  RAK Tadeusz Władysław 

  d) z listy nr 17 KWW GMINA RÓWNYCH SZANS 

  –  WĘGLARZ Arkadiusz 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 763; 

  4) głosów ważnych oddano 748; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW GMINA RÓWNYCH SZANS 

  –  KACZMARCZYK Józef 

  –  SIERKA Maria 

  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 395; 

  4) głosów ważnych oddano 381; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW GMINA RÓWNYCH SZANS 

  –  ŁADOŃ Halina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 492; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  JASKÓLSKA Aleksandra 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 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 666; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA PRZYMIERZE 

  –  ORUBA 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 430; 

  4) głosów ważnych oddano 419; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNIE I RAZEM 

  –  MRÓWKA Aleksander 

  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 757; 

  4) głosów ważnych oddano 736; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
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  –  KASPRZYK Piotr Sylwester 

  b) z listy nr 17 KWW GMINA RÓWNYCH SZANS 

  –  MARYSZEWSKA Janina Józefa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 654; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW BRATNIE WSIE - WSPÓLNY CEL 

  –  ADAMSKI Janusz Zygmunt 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 522; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  PAŚ Bogusław Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 99. 

Wybory do Rady Gminy Trzyciąż 

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 5 701. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 339 osób, to jest 

58,57% 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 627; 

  4) głosów ważnych oddano 614; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KIECZYŃSKI Marian 

  b) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNA GMINA 
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  –  GAJDA Lucjan 

  –  KUŚ 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 163; 

  4) głosów ważnych oddano 156; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNA GMINA 

  –  PIĘTA Stanisław 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 403; 

  4) głosów ważnych oddano 393; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KWW SAMORZĄD 2007-2013 

  –  KACZMARCZYK Zbigniew Jan 

  b) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNA GMINA 

  –  PIECHOTA Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 530; 

  4) głosów ważnych oddano 522; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNA GMINA 

  –  KOT Janusz 

  –  STANEK Mirosław 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 197; 

  4) głosów ważnych oddano 190; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNA GMINA 

  –  KOCJAN Zbigniew Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 206; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNA GMINA 

  –  KSIĄŻEK 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 240; 

  4) głosów ważnych oddano 232; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  ŁĄCZNY 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 232; 

  4) głosów ważnych oddano 229; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 15 KWW SAMORZĄD 2007-2013 

  –  MAJOS Andrzej Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 577; 

  4) głosów ważnych oddano 562; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNA GMINA 

  –  DZIUBA Andrzej 

  –  GRZYWA Józef Jarosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 149; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNA GMINA 

  –  KUBIK Adam Mirosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 100. 

Wybory do Rady Miejskiej w Chełmku 

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 10 510. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 425 osób, to jest 

51,62% 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 1 416; 

  4) głosów ważnych oddano 1 383; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW SAMORZĄD GMINY 2010 

  –  KOWALSKI Henryk 

  –  RADWAŃSKA Jadwiga Maria 

  b) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE 

  –  URBAŃCZYK Zofia Anna 

  –  KOTOWSKA Iwona Małgorzata 

  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 483; 

  4) głosów ważnych oddano 468; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW SAMORZĄD GMINY 2010 

  –  KAPUSTA Dorota 

  b) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE 

  –  SAJAK Mariusz Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 108; 

  4) głosów ważnych oddano 1 072; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE 
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  –  SĘDRAK - LEGUT Bernadeta Katarzyna 

  b) z listy nr 20 KWW PRZYJAZNA GMINA CHEŁMEK 

  –  LEGUT Paweł 

  c) z listy nr 24 KWW "OSTROWSKA" 

  –  OSTROWSKA Józefa 

  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 777; 

  4) głosów ważnych oddano 744; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW SAMORZĄD GMINY 2010 

  –  WIŚNIEWSKI Henryk Adam 

  b) z listy nr 23 KWW WSPÓLNA CHATA 

  –  DWORNICZEK Maciej 

  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 788; 

  4) głosów ważnych oddano 762; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW SAMORZĄD GMINY 2010 

  –  PALKA Marek Janusz 

  –  RYBAK Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 853; 

  4) głosów ważnych oddano 810; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW SAMORZĄD GMINY 2010 

  –  SZEWCZYK Helena 

  –  KĄDZIOR Stanisław Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 101. 

Wybory do Rady Gminy Osiek 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6 346. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 855 osób, to jest 

44,99% 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 877; 

  4) głosów ważnych oddano 853; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW OSÓB SPOŁECZNIE PRACUJĄCYCH 

  –  JĘDRZEJOWSKI Tadeusz 

  b) z listy nr 18 KWW "NASZ DOM" 

  –  JEKIEŁEK Jan 

  c) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA 

  –  CZERNY Jerzy 

  –  KLĘCZAR Anna 

  –  SZOSTAK Janusz Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 799; 

  4) głosów ważnych oddano 782; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW OSÓB SPOŁECZNIE PRACUJĄCYCH 

  –  KRAMARCZYK Henryk 

  b) z listy nr 18 KWW "NASZ DOM" 

  –  MUCHA Tadeusz 

  c) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA 

  –  BAŚCIK Stanisław 

  –  MAJDA Adam Mirosław 

  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 731; 

  4) głosów ważnych oddano 707; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW OSÓB SPOŁECZNIE PRACUJĄCYCH 

  –  KLĘCZAR Elżbieta Ewa 

  b) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA 
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  –  DOMASIK Jerzy 

  –  LURANC Maria 

  –  ŻUREK 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 448; 

  4) głosów ważnych oddano 437; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW OSÓB SPOŁECZNIE PRACUJĄCYCH 

  –  OBSTARCZYK Jerzy Maciej 

  b) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA 

  –  SOBECKI Bogdan Wiktor 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 102. 

Wybory do Rady Gminy Oświęcim 

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 14 085. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7 160 osób, to jest 

50,83% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 947; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "NASZA GMINA OŚWIĘCIM" 

  –  GOŁĄB Marian Wawrzyniec 

  –  ZIMNAL Anna Barbara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 996; 

  4) głosów ważnych oddano 971; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "NASZA GMINA OŚWIĘCIM" 
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  –  DYBCZAK Agata Dorota 

  b) z listy nr 19 KWW GMINA OŚWIĘCIM - TRADYCJA I ROZWÓJ 

  –  WALICZEK Jacek 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 1 192; 

  4) głosów ważnych oddano 1 135; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW NOWOCZESNA GMINA OŚWIĘCIM 

  –  MYDLARZ Jacek Marian 

  b) z listy nr 18 KWW "NASZA GMINA OŚWIĘCIM" 

  –  SMOLAREK Mirosław Lesław 

  –  WALUS 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 339; 

  4) głosów ważnych oddano 337; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE" 

  –  STACHURA Rafał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 392; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "NASZA GMINA OŚWIĘCIM" 

  –  ZIELIŃSKI 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 798; 

  4) głosów ważnych oddano 788; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW NOWOCZESNA GMINA OŚWIĘCIM 

  –  BRYZEK Bernardyna Anna 

  b) z listy nr 19 KWW GMINA OŚWIĘCIM - TRADYCJA I ROZWÓJ 
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  –  KLISIAK Rafał 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 594; 

  4) głosów ważnych oddano 581; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "NASZA GMINA OŚWIĘCIM" 

  –  SZUDARSKI Krzysztof Karol 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 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 701; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE DLA MIESZKAŃCÓW 

  –  WIECHEĆ Adam 

  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 1 163; 

  4) głosów ważnych oddano 1 121; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  ŚRENIAWSKI Piotr Stanisław 

  b) z listy nr 18 KWW "NASZA GMINA OŚWIĘCIM" 

  –  NOWOTARSKI Adam Bogusław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 103. 

Wybory do Rady Gminy Polanka Wielka 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 353. 

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

64,00% 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 368; 

  4) głosów ważnych oddano 351; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ZEMŁA Józef 

  b) z listy nr 18 KWW WSPÓLNOTA LOKALNA 

  –  KASPRZYCKI Jan Bartłomiej 

  c) z listy nr 19 KWW "POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE" 

  –  MITORAJ Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 511; 

  4) głosów ważnych oddano 499; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  HUCZEK Andrzej 

  –  OPYD Czesław Robert 

  b) z listy nr 18 KWW WSPÓLNOTA LOKALNA 

  –  SITKO Krystyna 

  c) z listy nr 19 KWW "POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE" 

  –  WILK Roman Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 608; 

  4) głosów ważnych oddano 597; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  JURECKI Kazimierz 

  –  ZIAJA Stefania 

  b) z listy nr 17 KWW "JEDNOŚĆ I WSPÓŁPRACA" - POLANKA 

  –  DOBROWOLSKI Roman 

  c) z listy nr 19 KWW "POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE" 

  –  DZIUBA 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 659; 
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  4) głosów ważnych oddano 646; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GAŁGAN Daniel Paweł 

  –  ORLANKA Stanisław Jan 

  b) z listy nr 18 KWW WSPÓLNOTA LOKALNA 

  –  BERDYCHOWSKI Jan 

  –  KASPERCZYK Henryk Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 104. 

Wybory do Rady Gminy Przeciszów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 459. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 156 osób, to jest 

57,81% 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 234; 

  4) głosów ważnych oddano 229; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE" 

  –  KOSOWSKI Tomasz Lucjan 

  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 777; 

  4) głosów ważnych oddano 740; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW WSPÓLNA GMINA 

  –  BOCHENEK Artur Paweł 

  –  OLEKSY Jan 

  b) z listy nr 19 KWW NOWOCZESNA GMINA 

  –  SZARZEC Anna 

  c) z listy nr 20 KWW "POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE" 

  –  CAŁUS Kazimierz Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 023; 

  4) głosów ważnych oddano 979; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW WSPÓLNA GMINA 

  –  CURLEJ Michał Jacek 

  –  KOZUB Władysław Stanisław 

  b) z listy nr 18 KWW ZAUFANIE I ZGODA - ROZWÓJ I SUKCES 

  –  OLEKSY Wiesław Bogdan 

  c) z listy nr 19 KWW NOWOCZESNA GMINA 

  –  KOZŁOWSKI Andrzej 

  –  MOMOT Anna Zofia 

  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 1 122; 

  4) głosów ważnych oddano 1 089; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW WSPÓLNA GMINA 

  –  TRZASKA Marek 

  –  FRĄCZEK Robert 

  –  NOWAK Józef 

  b) z listy nr 19 KWW NOWOCZESNA GMINA 

  –  MAKUCH Ludwik 

  c) z listy nr 20 KWW "POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE" 

  –  FRĄCZEK Franciszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 105. 

Wybory do Rady Miejskiej w Zatorze 

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 7 357. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 566 osób, to jest 

48,47% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 259; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW NASZ WSPÓLNY DOM GMINA ZATOR 

  –  STRZAŁA Jan 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 207; 

  4) głosów ważnych oddano 194; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW NASZ WSPÓLNY DOM GMINA ZATOR 

  –  MATLA Jadwiga 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 331; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW NASZ WSPÓLNY DOM GMINA ZATOR 

  –  BIENIEK 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 189; 

  4) głosów ważnych oddano 187; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW NASZ WSPÓLNY DOM GMINA ZATOR 

  –  BAŁYS Stanisław Kazimierz 

  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 391; 

  4) głosów ważnych oddano 379; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW NASZ WSPÓLNY DOM GMINA ZATOR 

  –  MALINKIEWICZ Maria Józefa 

  b) z listy nr 20 KWW "WSPÓLNOTA" 
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  –  GOŁDA Barbara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 237; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW NASZ WSPÓLNY DOM GMINA ZATOR 

  –  ORLICKI 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 170; 

  4) głosów ważnych oddano 167; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW NASZ WSPÓLNY DOM GMINA ZATOR 

  –  KAJFASZ Małgorzata Ludwika 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 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) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW NASZ WSPÓLNY DOM GMINA ZATOR 

  –  KLUSKA Krzysztof 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 207; 

  4) głosów ważnych oddano 203; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW NASZ WSPÓLNY DOM GMINA ZATOR 

  –  ROMANOWSKA Bernadeta Janina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 252; 

  5) radną została wybrana: 
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  a) z listy nr 18 KWW NASZ WSPÓLNY DOM GMINA ZATOR 

  –  GWIŻDŻ Barbara Maria 

  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 553; 

  4) głosów ważnych oddano 547; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW NASZ WSPÓLNY DOM GMINA ZATOR 

  –  JAROSZ Franciszka 

  b) z listy nr 20 KWW "WSPÓLNOTA" 

  –  MATYJA Adam 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 193; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW NASZ WSPÓLNY DOM GMINA ZATOR 

  –  DĄBROWSKA Urszula Izabela 

  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 295; 

  4) głosów ważnych oddano 293; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW NASZ WSPÓLNY DOM GMINA ZATOR 

  –  MULARCZYK Bogusława Grażyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 106. 

Wybory do Rady Gminy Koniusza 

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 5 749. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 613 osób, to jest 

45,45% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 5, nr 6, nr 10, 

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 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 192; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW NOWA NADZIEJA 

  –  SARWA Adam 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 292; 

  4) głosów ważnych oddano 285; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW "PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  NOGIEĆ Andrzej Kajetan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 148; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW "PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  KRZYWONOS Tadeusz Jakub 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 180; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW "PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  KOBAS Stanisław Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW "PRZYSZŁOŚĆ" 
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  –  WIŚNIEWICZ Kazimierz 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW "PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  KURAŚ Andrzej Stanisław 

  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 191; 

  4) głosów ważnych oddano 185; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW "PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  SKOTARSKI 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 177; 

  4) głosów ważnych oddano 177; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW "PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  WILK Grzegorz Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 368; 

  4) głosów ważnych oddano 353; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MIGAS Piotr Józef 

  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 16 KWW "PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  KOPERCZAK Józef Piotr 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 223; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WAWRO Łukasz Bartłomiej 

  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 241; 

  4) głosów ważnych oddano 231; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DYNUR Andrzej Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 164; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW "PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  PATER Ireneusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 203; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KRZECZEK Katarzyna Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 209; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KALINIAK Wiesław Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 107. 

Wybory do Rady Gminy Koszyce 

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 4 757. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 334 osób, to jest 

49,06% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 170; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW KOSZYCE 2014 

  –  NAWROT 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 180; 

  4) głosów ważnych oddano 176; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW "SOLIDARNA WIEŚ" 

  –  POLAK Tadeusz 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 128; 

  4) głosów ważnych oddano 128; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW KOSZYCE 2014 

  –  GRZYB Krystyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 229; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW KOSZYCE 2014 

  –  DONIEC Stanisław 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 150; 

  4) głosów ważnych oddano 145; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ROBAK Alina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 231; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW KOSZYCE 2014 

  –  CZARNECKI 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 88; 

  4) głosów ważnych oddano 87; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CZECHOWSKA 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 131; 

  4) głosów ważnych oddano 129; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW KOSZYCE 2014 

  –  KOZAKOWSKI Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 345; 
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  4) głosów ważnych oddano 333; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW KOSZYCE 2014 

  –  KABZIŃSKI Krzysztof 

  b) z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALF 

  –  CENCORA Monika 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 147; 

  4) głosów ważnych oddano 143; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW KOSZYCE 2014 

  –  ZIĘTARA 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 150; 

  4) głosów ważnych oddano 148; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW KOSZYCE 2014 

  –  BUJAKOWSKA Krystyna Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 151; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW WŁOSTOWICE 

  –  GOLA Mariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 97; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW WŁOSTOWICE 

  –  GAWLIK Damian Marek 

  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 115; 

  4) głosów ważnych oddano 115; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW KOSZYCE 2014 

  –  JAROSZ Marian Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 108. 

Wybory do Rady Gminy Nowe Brzesko 

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 4 612. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 649 osób, to jest 

57,44% 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 892; 

  4) głosów ważnych oddano 858; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SROGA Jan Franciszek 

  –  CZECHOWICZ Danuta Maria 

  –  KWIATKOWSKA Helena Jadwiga 

  b) z listy nr 17 KWW ZIEMIA NOWOBRZESKA 

  –  WOJTUSIK Waldemar 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 310; 

  4) głosów ważnych oddano 297; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WIECHA Wojciech Jan 

  b) z listy nr 17 KWW ZIEMIA NOWOBRZESKA 

  –  KROSTA Józef Piotr 

  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 130; 

  4) głosów ważnych oddano 130; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW ZIEMIA NOWOBRZESKA 

  –  ZATHEY-STĄPOR Kinga Krystyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 159; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KUBIK Sylwia 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 252; 

  4) głosów ważnych oddano 249; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  STASIK Zbigniew Bogusław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 207; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW ZIEMIA NOWOBRZESKA 

  –  BELSKA Renata 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 166; 

  4) głosów ważnych oddano 158; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  SAMEK Anna 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 102; 

  4) głosów ważnych oddano 101; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW ZIEMIA NOWOBRZESKA 

  –  BREKSA 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 72; 

  4) głosów ważnych oddano 71; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW ZIEMIA NOWOBRZESKA 

  –  MROZOWSKI Dariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 115; 

  4) głosów ważnych oddano 114; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW ZIEMIA NOWOBRZESKA 

  –  LEBIDA Agnieszka Magdalena 

  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 225; 

  4) głosów ważnych oddano 221; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MACKIEWICZ Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 109. 

Wybory do Rady Gminy w Pałecznicy 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 036. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 180 osób, to jest 

57,96% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 5, nr 6, nr 9, w 

których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów 

w okręgach. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 254; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BARAN Adam 

  –  NOWAK Halina Zdzisława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 119; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOWALSKI Julian 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 122; 

  4) głosów ważnych oddano 119; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  CENCEK 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 95; 

  4) głosów ważnych oddano 94; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
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  –  KOPEĆ Agata Barbara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BELSKI Jerzy Wojciech 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KUSTRA Józef Leszek 

  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 126; 

  4) głosów ważnych oddano 121; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KANIA Krzysztof 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 90; 

  4) głosów ważnych oddano 88; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CEPUCHOWICZ Edward 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GORGOŃ Bożena 

  –  WĄDEK Grzegorz Jan 

  4) 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 147; 

  4) głosów ważnych oddano 146; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZCZĘSNY Jerzy Kazimierz 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  GRYSZÓWKA Stanisław 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 90; 

  4) głosów ważnych oddano 89; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GRĄDEK Henryk 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 122; 

  4) głosów ważnych oddano 119; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW PRZYSZŁOŚĆ WINIAR 

  –  WYWIAŁ Agnieszka 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 110. 

Wybory do Rady Miejskiej w Proszowicach 

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 13 321. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 572 osób, to jest 

49,34% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 564; 

  4) głosów ważnych oddano 542; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ZAJĄCZKOWSKI Andrzej 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 903; 

  4) głosów ważnych oddano 884; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  SROGA Paweł Andrzej 

  b) z listy nr 22 KWW "ŻYJMY INACZEJ" 

  –  ARTYMIAK-JANASZ Agnieszka 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 703; 

  4) głosów ważnych oddano 681; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DONIEC Jacek Marian 

  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  WOJTUSIK Krzysztof 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 588; 

  4) głosów ważnych oddano 556; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW DLA PROSZOWIC 

  –  BUCKI Zbigniew Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 490; 

  4) głosów ważnych oddano 470; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  STOPIŃSKI Włodzimierz Jan 

  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 352; 

  4) głosów ważnych oddano 345; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW "PRZYSZŁOŚĆ - RAZEM" 

  –  KRUPA 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 529; 

  4) głosów ważnych oddano 506; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WIECHA Józef Zenon 

  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 690; 

  4) głosów ważnych oddano 670; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BARWIŃSKI Lucjan Paweł 

  –  OLENDER Andrzej 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 515; 

  4) głosów ważnych oddano 506; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KLIMCZYK Andrzej Izydor 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 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 421; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  NOWAK Krzysztof 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 424; 

  4) głosów ważnych oddano 417; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KORFEL Beata Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 384; 

  4) głosów ważnych oddano 378; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW "SZCZYTNIKI" 

  –  KUKUŁA Stanisław Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 111. 

Wybory do Rady Gminy Radziemice 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 775. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 560 osób, to jest 

56,22% 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 133; 

  4) głosów ważnych oddano 132; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PRZENIOSŁO Waldemar Kazimierz 

  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 110; 

  4) głosów ważnych oddano 109; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DURAJ Robert Tadeusz 

  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 221; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  DURAJ Marek Stanisław 

  –  ŚWIDZIŃSKI 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 121; 

  4) głosów ważnych oddano 118; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  ŁAKOMY 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 170; 

  4) głosów ważnych oddano 165; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WŁOSEK Włodzimierz 

  b) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA RADZIEMICE 

  –  CICHY Agata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg 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 129; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
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  –  MOLONG Danuta Zofia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 74; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA RADZIEMICE 

  –  PRZENIOSŁO Karol 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 61; 

  4) głosów ważnych oddano 60; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  ZIARKO Grzegorz 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 71; 

  4) głosów ważnych oddano 70; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KULESZA Elżbieta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 127; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  JANCZYK Wojciech 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 82; 

  4) głosów ważnych oddano 82; 

  5) radną została wybrana: 
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  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SKIBA Lucyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 130; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WAWRZOŃ Krzysztof Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 117; 

  4) głosów ważnych oddano 108; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA RADZIEMICE 

  –  KUBIŃSKA Anetta Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 112. 

Wybory do Rady Miasta Jordanowa 

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 4 215. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 428 osób, to jest 

57,60% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 365; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "RAZEM DLA JORDANOWA" 

  –  MALCZEWSKI Andrzej Stanisław 

  –  POKRYWKA Maria Halina 

  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 402; 

  4) głosów ważnych oddano 386; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW "MIŁOŚNICY JORDANOWA-STRAŻACY" 

  –  KOŁODZIEJ Józef Jan 

  b) z listy nr 20 KWW "RAZEM DLA JORDANOWA" 

  –  CIEŻAK Krzysztof Piotr 

  –  CZARNIAK Kazimiera Stefania 

  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 267; 

  4) głosów ważnych oddano 258; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "RAZEM DLA JORDANOWA" 

  –  PUDO Maria Małgorzata 

  –  RAPACZ-CAŁYNIUK Wanda 

  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 488; 

  4) głosów ważnych oddano 484; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW N 

  –  NIEWIAROWSKI Tomasz 

  b) z listy nr 20 KWW "RAZEM DLA JORDANOWA" 

  –  KAWULA Stanisław 

  –  PLEWA Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 495; 

  4) głosów ważnych oddano 480; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "RAZEM DLA JORDANOWA" 

  –  GACEK Tadeusz Andrzej 

  –  JOCHYMEK Anna Grażyna 

  –  TOMCZYK Stanisław 

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

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 398; 

  4) głosów ważnych oddano 384; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "RAZEM DLA JORDANOWA" 

  –  SMARDZ Jan Antoni 

  –  TEPER Lidia Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 113. 

Wybory do Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7 228. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 824 osób, to jest 

52,91% 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 207; 

  4) głosów ważnych oddano 202; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "SAMORZĄDNI" 

  –  LEŚNIAK Adam 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 300; 

  4) głosów ważnych oddano 291; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "SAMORZĄDNI" 

  –  KRZESZOWIAK Krystian Bartłomiej 

  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 284; 

  4) głosów ważnych oddano 271; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW MICHAŁA CHOWAŃCA 

  –  ZAWIŁA 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 286; 

  4) głosów ważnych oddano 275; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "SAMORZĄDNI" 

  –  SKRZYPEK Krzysztof Zygmunt 

  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 18 KWW "SAMORZĄDNI" 

  –  KORCZAK Czesław Jerzy 

  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 265; 

  4) głosów ważnych oddano 256; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "SAMORZĄDNI" 

  –  SIWIEC 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 258; 

  4) głosów ważnych oddano 245; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW MICHAŁA CHOWAŃCA 

  –  POCHOPIEŃ Tadeusz 

  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 252; 

  4) głosów ważnych oddano 244; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW MICHAŁA CHOWAŃCA 

  –  STAWOWY 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 226; 

  4) głosów ważnych oddano 209; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "SAMORZĄDNI" 

  –  HUDZIAK Mieczysław 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 241; 

  4) głosów ważnych oddano 237; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW "SAMORZĄDNI" 

  –  STRÓŻAK Ewa Barbara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 256; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW "SAMORZĄDNI" 

  –  KUŚ Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 291; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 25 KWW "DZIAŁAMY WSPÓLNIE" 

  –  KULKA Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 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 332; 

  4) głosów ważnych oddano 326; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "SAMORZĄDNI" 

  –  ĆWIĘKAŁA Bogusław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 274; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW "SAMORZĄDNI" 

  –  HUDZIAK Bogusława Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 321; 

  4) głosów ważnych oddano 307; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "SAMORZĄDNI" 

  –  SIWIEC Janusz Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 114. 

Wybory do Rady Gminy w Budzowie 

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 4 725. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 778 osób, to jest 

37,63% uprawnionych do głosowania. 

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

których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów 

w okręgach. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 646; 

  4) głosów ważnych oddano 634; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "OSP BIEŃKÓWKA" 

  –  SARNA Bogdan 

  –  SZCZEPANIAK Renata 

  b) z listy nr 19 KWW "SAMORZĄDNOŚĆ" 

  –  SZCZEPANIAK Krystyna 

  –  KIEPURA Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 736; 

  4) głosów ważnych oddano 709; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KRZANOWSKI Rafał Marek 

  –  GRYCH Piotr Jerzy 

  b) z listy nr 19 KWW "SAMORZĄDNOŚĆ" 

  –  PAKUŁA Mieczysław Józef 

  –  ŚWIATŁOŃ Mirosława Anna 

  c) z listy nr 21 KWW "EMERYCI" 

  –  MROWIEC Stefan Franciszek 

  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 19 KWW "SAMORZĄDNOŚĆ" 

  –  BURLIGA Stanisław 

  –  BURLIGA Cecylia 

  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 208; 

  4) głosów ważnych oddano 207; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW "SAMORZĄDNOŚĆ" 

  –  MALINA Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 19 KWW "SAMORZĄDNOŚĆ" 

  –  HANKUS Zofia 

  –  GIELATA Kazimierz 

  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 188; 

  4) głosów ważnych oddano 185; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW "SAMORZĄDNOŚĆ" 

  –  GORYL Tadeusz Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 115. 

Wybory do Rady Gminy Bystra-Sidzina 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 937. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 670 osób, to jest 

54,08% 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 676; 

  4) głosów ważnych oddano 653; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW OSP BYSTRA 

  –  WÓJTOWICZ Kazimierz Tadeusz 

  –  FRANKIEWICZ Mariusz Stanisław 

  –  DROBNY Krzysztof Jan 

  b) z listy nr 20 KWW PRZEDSIĘBIORCÓW 

  –  MAZUR Bogusław Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 527; 

  4) głosów ważnych oddano 509; 

  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 19 KWW OSP BYSTRA 

  –  PORSZKE Krzysztof Jan 

  –  BŁACHUT Józefa 

  b) z listy nr 20 KWW PRZEDSIĘBIORCÓW 

  –  GAŁKA Adam Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 731; 

  4) głosów ważnych oddano 722; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW PRZEDSIĘBIORCÓW 

  –  JAROMIN Stanisław 

  b) z listy nr 21 KWW OSP SIDZINA 

  –  KOSTKA Józef 

  –  MOTOR Jan Piotr 

  –  TALAPKA Stanisław Krzysztof 

  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 736; 

  4) głosów ważnych oddano 713; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW LASÓW UPRAWNIONYCH 

  –  TRZOP Jan 

  b) z listy nr 20 KWW PRZEDSIĘBIORCÓW 

  –  CZARNY Tomasz 

  –  TEMPKA Stanisław Jan 

  c) z listy nr 21 KWW OSP SIDZINA 

  –  CHORĄŻAK Mieczysław Franciszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 116. 

Wybory do Rady Gminy w Jordanowie 

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 7 520. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 875 osób, to jest 

38,23% 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 
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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 811; 

  4) głosów ważnych oddano 797; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "STRAŻACY" 

  –  GALOS Zygmunt 

  –  GRUBAREK Halina 

  –  MAKUCH Andrzej 

  –  MAŁYSA Anna Celina 

  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 624; 

  4) głosów ważnych oddano 615; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MIREK Daniel 

  b) z listy nr 18 KWW "STRAŻACY" 

  –  MEDES Kazimierz 

  –  ŻEGLEŃ Edward 

  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 874; 

  4) głosów ważnych oddano 854; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "STRAŻACY" 

  –  KIEPURA Czesław 

  –  KUDZIA Sławomir Andrzej 

  b) z listy nr 19 KWW WIARYGODNOŚĆ 

  –  CZAJA Bożena 

  c) z listy nr 20 KWW "WSPÓLNA SPRAWA" 

  –  PORĘBA Antoni 

  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 566; 

  4) głosów ważnych oddano 561; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "STRAŻACY" 

  –  KAWULA Adam Kazimierz 

  –  KLAG Zdzisław 

  b) z listy nr 19 KWW WIARYGODNOŚĆ 

  –  GAŁKA Renata 

  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 18 KWW "STRAŻACY" 

  –  JĄKAŁA Józef 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 117. 

Wybory do Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12 730. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 481 osób, to jest 

50,91% 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 500; 

  4) głosów ważnych oddano 475; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW PAWŁA SALI 

  –  BARGIEL Władysław Marek 

  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 1 947; 

  4) głosów ważnych oddano 1 878; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW PAWŁA SALI 
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  –  SALA Paweł Stanisław 

  –  BANIA Henryk Marcin 

  b) z listy nr 21 KWW MPM 

  –  LISTWAN Arkadiusz Łukasz 

  –  STERNAL Jan Antoni 

  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 828; 

  4) głosów ważnych oddano 805; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW PAWŁA SALI 

  –  ŚWISTEK Stanisława 

  b) z listy nr 19 KWW BAŁOS KAZEK Z GÓRY I ZBYRCOK ROMEK 

  –  DROBNY Dariusz Roman 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 006; 

  4) głosów ważnych oddano 977; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW PRAWO I SAMORZĄDNOŚĆ 

  –  GŁUSZEK Adam Stanisław 

  –  MOĆKO Kazimiera 

  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 935; 

  4) głosów ważnych oddano 921; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW BAŁOS KAZEK Z GÓRY I ZBYRCOK ROMEK 

  –  BAŁOS Kazimierz 

  b) z listy nr 24 KWW MARII DĘBIŃSKIEJ 

  –  DĘBIŃSKA Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 713; 

  4) głosów ważnych oddano 698; 

  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 20 KWW PRAWO I SAMORZĄDNOŚĆ 

  –  ORAWIEC Edward 

  –  KURPIEL Józef Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 545; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW PRAWO I SAMORZĄDNOŚĆ 

  –  MATYJA Ewa Anna 

  –  ZAJDA Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 118. 

Wybory do Rady Gminy Stryszawa 

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 9 482. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 995 osób, to jest 

52,68% 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 731; 

  4) głosów ważnych oddano 707; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "WSPÓLNOTA GMINY STRYSZAWA" 

  –  GOŁUSZKA Agata Anna 

  –  ĆWIERTNIA Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 559; 

  4) głosów ważnych oddano 547; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "WSPÓLNOTA GMINY STRYSZAWA" 
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  –  KRZESIŃSKI Jan 

  b) z listy nr 22 KWW KRZYSZTOFA MIKLUSIAKA 

  –  MIKLUSIAK 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 1 081; 

  4) głosów ważnych oddano 1 044; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "WSPÓLNOTA GMINY STRYSZAWA" 

  –  KŁAPYTA Kazimierz 

  b) z listy nr 28 KWW GENOWEFY KŁAPYTA 

  –  KŁAPYTA Genowefa 

  c) z listy nr 31 KWW WŁODZIMIERZA PAJĄKA 

  –  PAJĄK Włodzimierz 

  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 1 213; 

  4) głosów ważnych oddano 1 186; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNA SPRAWA GMINA STRYSZAWA 

  –  KORCZAK Jan 

  –  SIKORA Grzegorz 

  b) z listy nr 20 KWW "WSPÓLNOTA GMINY STRYSZAWA" 

  –  ŁACIAK Marian 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 870; 

  4) głosów ważnych oddano 849; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "WSPÓLNOTA GMINY STRYSZAWA" 

  –  ICIEK Wanda 

  b) z listy nr 26 KWW POCHOPNIA I DYDUCHA 

  –  POCHOPIEŃ Józef 

  –  DYDUCH Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 



– 266 – 

  

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

  4) głosów ważnych oddano 265; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "WSPÓLNA GMINA STRYSZAWA" 

  –  SZWED Adam 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 276; 

  4) głosów ważnych oddano 263; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNA SPRAWA GMINA STRYSZAWA 

  –  CHORĄŻY Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 119. 

Wybory do Rady Gminy Zawoja 

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 7 115. 

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

58,55% 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 926; 

  4) głosów ważnych oddano 911; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

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

  –  PACYGA Małgorzata 

  –  GASEK Małgorzata Bożena 

  –  PAJĄK Jerzy Andrzej 

  –  PAJĄK 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 200; 

  4) głosów ważnych oddano 197; 
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  5) radnym został wybrany: 

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

  –  DAŃCZAK Zdzisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 138; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW "NASZA WSPÓLNA GMINA" 

  –  BASIURA Małgorzata 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 589; 

  4) głosów ważnych oddano 565; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "NASZA WSPÓLNA GMINA" 

  –  CHOWANIAK Krzysztof 

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

  –  MATYJA 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 933; 

  4) głosów ważnych oddano 893; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "NASZA WSPÓLNA GMINA" 

  –  BORKOWSKI Jan Jerzy 

  –  HUTNICZAK Krzysztof 

  b) z listy nr 19 KWW GMINNA SPÓLNOTA ZAWOJA - SKAWICA 

  –  MIKOŁAJCZYK Dominik 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg 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 253; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW "NASZA WSPÓLNA GMINA" 
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  –  BARAN Halina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 432; 

  4) głosów ważnych oddano 423; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW "NASZA WSPÓLNA GMINA" 

  –  TRYBAŁA Władysława Maria 

  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 688; 

  4) głosów ważnych oddano 671; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "NASZA WSPÓLNA GMINA" 

  –  MAREK Barbara 

  –  KOZINA Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 120. 

Wybory do Rady Gminy Zembrzyce 

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 4 475. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 793 osób, to jest 

62,41% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 334; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW "SAMORZĄDNI ZEMBRZYCE" 

  –  KULAK Jerzy Piotr 

  b) z listy nr 20 KWW "WSPÓLNOTA" 

  –  KOZIOŁEK Janina 

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

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 729; 

  4) głosów ważnych oddano 699; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW "SAMORZĄDNI ZEMBRZYCE" 

  –  ŁASAK Adam 

  –  KALEMBA WANAT Bogusława 

  b) z listy nr 20 KWW "WSPÓLNOTA" 

  –  ZADORA Tadeusz Bogusław 

  –  KACHNIC 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 416; 

  4) głosów ważnych oddano 402; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "WSPÓLNOTA" 

  –  PILARCZYK Emilia Józefa 

  –  PŁYWACZ 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 872; 

  4) głosów ważnych oddano 851; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PALARSKI Łukasz Jan 

  –  JÓZEFOWSKI Grzegorz Edward 

  b) z listy nr 19 KWW "SAMORZĄDNI ZEMBRZYCE" 

  –  BEBAK Urszula Dorota 

  c) z listy nr 21 KWW PIŁA 

  –  GRUSZECZKA Tomasz 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 254; 

  4) głosów ważnych oddano 248; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "WSPÓLNOTA" 
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  –  WOŹNIAK Jan 

  –  PAWLICA Iwona 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 179; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW "SAMORZĄDNI ZEMBRZYCE" 

  –  SZELĄG Cecylia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 121. 

Wybory do Rady Miejskiej w Ciężkowicach 

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 8 740. 

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

55,62% 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 586; 

  4) głosów ważnych oddano 572; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BANIAK Jan Józef 

  –  RĄPAŁA 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 598; 

  4) głosów ważnych oddano 591; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DYNGOSZ Lucjan Ryszard 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
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  –  KORALIK Michał 

  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 1 252; 

  4) głosów ważnych oddano 1 221; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZCZERBA Zdzisław 

  b) z listy nr 19 KWW LEPSZE JUTRO GMINY CIĘŻKOWICE 

  –  TABASZEWSKI Tomasz 

  c) z listy nr 20 KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" PT 

  –  MIŁKOWSKI 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 666; 

  4) głosów ważnych oddano 650; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  OŚLIZŁO Stanisław Julian 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  JURKIEWICZ Zbigniew 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 312; 

  4) głosów ważnych oddano 309; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW KORZENIOWSKIEGO NASZE POGÓRZE 

  –  ZIĘCINA 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 309; 

  4) głosów ważnych oddano 304; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MALINOWSKI Grzegorz Stanisław 

  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 239; 

  4) głosów ważnych oddano 237; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KUZERA Edward 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 207; 

  4) głosów ważnych oddano 203; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GAJCZOWSKI Leszek 

  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 692; 

  4) głosów ważnych oddano 673; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOTOWICZ Edward Józef 

  –  POPIELA Józef Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 122. 

Wybory do Rady Gminy Gromnik 

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 6 112. 

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

53,44% uprawnionych do głosowania. 

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

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

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

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW BLOK SAMORZĄDOWY 

  –  GĄDEK Wojciech Stanisław 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 91; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW BLOK SAMORZĄDOWY 

  –  DROGOŚ 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 782; 

  4) głosów ważnych oddano 764; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" PT 

  –  MANIAK Zdzisław 

  b) z listy nr 20 KWW "ROLNIK" 

  –  DĘBOSZ Henryk 

  c) z listy nr 21 KWW TAK DLA GMINY GROMNIK 

  –  GÓRSKI 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 734; 

  4) głosów ważnych oddano 720; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW BLOK SAMORZĄDOWY 

  –  BURNAT Andrzej 

  –  MURCZEK Stanisław Józef 

  b) z listy nr 24 KWW MŁODZI ZAWODZIANIE 

  –  TYKA Tomasz Marcin 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

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

  a) z listy nr 18 KWW BLOK SAMORZĄDOWY 

  –  STERKOWICZ Marcin Mateusz 

  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 442; 

  4) głosów ważnych oddano 432; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW BLOK SAMORZĄDOWY 

  –  KLIMCZAK Maria 

  –  ZABAWSKI 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 311; 

  4) głosów ważnych oddano 310; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW BLOK SAMORZĄDOWY 

  –  CUDEK Czesław Andrzej 

  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 704; 

  4) głosów ważnych oddano 693; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW BLOK SAMORZĄDOWY 

  –  KWIEK Jerzy 

  b) z listy nr 19 KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" PT 

  –  GRZYB Andrzej Marian 

  –  KUCHARZYK Bronisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 123. 

Wybory do Rady Gminy Lisia Góra 

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 10 835. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 351 osób, to jest 

49,39% 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 1 244; 

  4) głosów ważnych oddano 1 196; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA 2010 

  –  BROŻEK Andrzej 

  –  MUCHA Michał Franciszek 

  –  MIOTŁA Piotr 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 317; 

  4) głosów ważnych oddano 307; 

  5) radnym został wybrany: 

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

  –  NIEDOJADŁO Jacek 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 379; 

  4) głosów ważnych oddano 367; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA 2010 

  –  BRZOZOWSKI Adam 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 646; 

  4) głosów ważnych oddano 622; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

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

  –  SYSŁO Stanisław Paweł 

  b) z listy nr 23 KWW RAZEM DLA ZACZARNIA 

  –  STACH Paweł Marek 

  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 337; 

  4) głosów ważnych oddano 328; 

  5) radnym został wybrany: 

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

  –  WOJNAROWSKI Ryszard Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 746; 

  4) głosów ważnych oddano 728; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

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

  –  CYGAN Marek Zdzisław 

  –  KUTA Alicja 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 472; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA 2010 

  –  WAŁASZEK 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 291; 

  4) głosów ważnych oddano 279; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MERCHUT Grażyna Janina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 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 377; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  STACH Edward Wojciech 

  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 217; 

  4) głosów ważnych oddano 210; 

  5) radnym został wybrany: 

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

  –  WITEK Ryszard Stefan 

  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 302; 

  4) głosów ważnych oddano 296; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA 2010 

  –  SZATKO Wojciech Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 124. 

Wybory do Rady Gminy Pleśna 

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 9 180. 

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

55,38% 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 726; 

  4) głosów ważnych oddano 710; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  NIEWOLA Dariusz Zbigniew 

  b) z listy nr 21 KWW RAZEM DLA PLEŚNEJ 

  –  BURNAT Marek Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 833; 

  4) głosów ważnych oddano 1 782; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PIEKIELNIAK Marek Jan 

  –  STANKOWSKI Ryszard Józef 

  b) z listy nr 19 KWW ZGODNA GMINA 

  –  ŚCIEŻKA Zygmunt 

  c) z listy nr 21 KWW RAZEM DLA PLEŚNEJ 

  –  HAJDUGA Urszula 

  –  WADAS Anna Zofia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 695; 

  4) głosów ważnych oddano 679; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW TWOJA GMINA PLEŚNA 

  –  MANIA Kazimierz 

  –  KAJMOWICZ Włodzimierz Leszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 715; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PRUSAK Krzysztof Jan 

  –  PRUSAK Zbigniew Stanisław 

  b) z listy nr 20 KWW TWOJA GMINA PLEŚNA 

  –  JANICKI Józef Czesław 

  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 1 083; 

  4) głosów ważnych oddano 1 051; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW ZGODNA GMINA 

  –  TRUCHAN Marian 

  b) z listy nr 20 KWW TWOJA GMINA PLEŚNA 
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  –  NOWICKI Leszek Marcin 

  –  MAŁOPOLSKI Wiesław Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 125. 

Wybory do Rady Miejskiej w Radłowie 

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 7 796. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 047 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 1 226; 

  4) głosów ważnych oddano 1 163; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "RADŁÓW DLA CIEBIE" 

  –  ŚMIAŁKOWSKI Piotr Wacław 

  b) z listy nr 20 KWW MOJA GMINA RADŁÓW 

  –  KAPERA Piotr 

  –  JACHIMEK Paweł 

  c) z listy nr 21 KWW STRAŻACY GMINY RADŁÓW 

  –  TRYTEK 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 354; 

  4) głosów ważnych oddano 350; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW MOJA GMINA RADŁÓW 

  –  BUCHACZ Dorota Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 272; 

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

  –  KORDELA Jan 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 203; 

  4) głosów ważnych oddano 196; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE ZDROWEGO ROZSĄDKU 

  –  RUDZIŃSKI Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 354; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GARNCARZ Stanisław 

  –  TOMOLIK Edward 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 457; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOGUT Wojciech 

  b) z listy nr 18 KWW "RADŁÓW DLA CIEBIE" 

  –  RUDZIŃSKI Grzegorz 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 449; 

  4) głosów ważnych oddano 427; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BARAN Stanisław Felicjusz 

  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 247; 

  4) głosów ważnych oddano 234; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ WAŁ-RUDY 

  –  ŚLEDŹ Alicja 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 286; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW STRAŻACY GMINY RADŁÓW 

  –  NOWAK 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 173; 

  4) głosów ważnych oddano 172; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW MOJA GMINA RADŁÓW 

  –  GŁOWA Wiesław Robert 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 126. 

Wybory do Rady Miejskiej w Ryglicach 

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 8 852. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 041 osób, to jest 

56,95% 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 1 352; 

  4) głosów ważnych oddano 1 315; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW NOWA JAKOŚĆ 
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  –  DUDOWICZ Tomasz 

  –  KUKLA Zofia 

  –  JEZIOR Andrzej Zbigniew 

  –  WÓJCIK Marek 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 325; 

  4) głosów ważnych oddano 316; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW NOWA JAKOŚĆ 

  –  DUDOWICZ Marek 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 360; 

  4) głosów ważnych oddano 351; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW NOWA JAKOŚĆ 

  –  WOJTANOWSKI Grzegorz Jarosław 

  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 861; 

  4) głosów ważnych oddano 815; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW NOWA JAKOŚĆ 

  –  WARCHAŁ Stanisław Michał 

  –  KUMIĘGA Mieczysław Stanisław 

  b) z listy nr 23 KWW "NASZA WIOSKA" 

  –  MARCINEK 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 433; 

  4) głosów ważnych oddano 424; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW NOWA JAKOŚĆ 

  –  DĘBOWSKI Józef 

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

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 316; 

  4) głosów ważnych oddano 1 295; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW NOWA JAKOŚĆ 

  –  SĘPEK Tadeusz 

  b) z listy nr 19 KWW JEDNOŚĆ 

  –  JANUŚ Ignacy 

  –  PAPUGA Adam 

  –  PIKUS Stanisław 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 394; 

  4) głosów ważnych oddano 383; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW NOWA JAKOŚĆ 

  –  STEPEK Konstanty Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 127. 

Wybory do Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski 

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 5 321. 

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

53,71% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 954; 

  4) głosów ważnych oddano 935; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "NASZA GMINA" 
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  –  JASIŃSKI Sylwester Mieczysław 

  –  BĄK Marek 

  –  MALINOWSKI Jan Kazimierz 

  b) z listy nr 20 KWW NOWOCZESNA GMINA RZEPIENNIK 

  –  DZIUBAN Bernadeta 

  –  GURBISZ Artur 

  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 496; 

  4) głosów ważnych oddano 493; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "NASZA GMINA" 

  –  WAL Stanisław 

  –  SYKTA Zbigniew Stanisław 

  –  POLE Wojciech Edmund 

  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 534; 

  4) głosów ważnych oddano 518; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "NASZA GMINA" 

  –  WOŁKOWICZ Aleksy 

  –  BRZEŻAŃSKI Andrzej Stanisław 

  b) z listy nr 19 KWW PRAWICA GMINY 

  –  SŁOWIK Zygmunt Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 398; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "NASZA GMINA" 

  –  STANKOWSKI Tadeusz Jan 

  b) z listy nr 21 KWW "RAZEM DLA ROZWOJU" 

  –  BAJOREK Zbigniew Adam 

  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 462; 

  4) głosów ważnych oddano 456; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "NASZA GMINA" 

  –  JAROCHA Andrzej Piotr 

  –  RZESZUTEK Adam Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 128. 

Wybory do Rady Gminy Skrzyszów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10 459. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 932 osób, to jest 

56,72% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 756; 

  4) głosów ważnych oddano 1 689; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

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

  –  WAWRZON Leszek Józef 

  –  TYRKA Stanisław Marek 

  –  MŁYŃSKI Piotr Marian 

  b) z listy nr 19 KWW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ 

  –  KIWIOR 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 938; 

  4) głosów ważnych oddano 897; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

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

  –  BUDZIK Wacław 

  –  ŁABĘDŹ Michał 

  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 1 170; 

  4) głosów ważnych oddano 1 134; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

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

  –  KOZIOŁ Izydor 

  b) z listy nr 19 KWW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ 

  –  ŚWIĄTEK Jan 

  –  TRYBA Marcin Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 236; 

  4) głosów ważnych oddano 1 190; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

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

  –  MAZUR Józef Zbigniew 

  –  MĄCIOR Bartłomiej Marek 

  b) z listy nr 19 KWW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ 

  –  MAGDZIARCZYK Krzysztof 

  –  PALUCH Łukasz 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 832; 

  4) głosów ważnych oddano 820; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

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

  –  BARNAŚ Stanisław 

  b) z listy nr 19 KWW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ 

  –  BORUCH Czesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 129. 

Wybory do Rady Miejskiej w Tuchowie 

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 9 594. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 586 osób, to jest 

47,80% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 1, nr 4, nr 5, nr 
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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 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "ZIEMIA TUCHOWSKA RAZEM" 

  –  STEFAN Bogdan Dariusz 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 465; 

  4) głosów ważnych oddano 455; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "ZIEMIA TUCHOWSKA RAZEM" 

  –  CHWISTEK 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 897; 

  4) głosów ważnych oddano 882; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "ZIEMIA TUCHOWSKA RAZEM" 

  –  DUSZA Jan Jerzy 

  b) z listy nr 26 KWW DĄBRÓWKA TUCHOWSKA 

  –  BORGULA Grzegorz Franciszek 

  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 18 KWW "ZIEMIA TUCHOWSKA RAZEM" 

  –  WABNO Stanisław 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "ZIEMIA TUCHOWSKA RAZEM" 
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  –  KRZEMIEŃ Marek Eugeniusz 

  –  ZAKRZEWSKI Tadeusz 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "ZIEMIA TUCHOWSKA RAZEM" 

  –  TYRKA Jacek Jerzy 

  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 630; 

  4) głosów ważnych oddano 615; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "ZIEMIA TUCHOWSKA RAZEM" 

  –  URBANEK Jerzy Józef 

  b) z listy nr 19 KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" PT 

  –  GACEK Małgorzata Rozalia 

  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 943; 

  4) głosów ważnych oddano 922; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW SOLIDNOŚĆ I PRAWOŚĆ 

  –  ŁUKASIK Janusz 

  b) z listy nr 22 KWW GRZEGORZ DULIAN 

  –  DULIAN Grzegorz Roman 

  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 1 651; 

  4) głosów ważnych oddano 1 608; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "ZIEMIA TUCHOWSKA RAZEM" 

  –  WRONA Ryszard Wojciech 

  –  DRĄG Mieczysław 

  –  ODRONIEC Jerzy Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 130. 

Wybory do Rady Gminy Wierzchosławice 

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 8 342. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 658 osób, to jest 

55,84% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 574; 

  4) głosów ważnych oddano 1 511; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW DOBRA GMINA 

  –  BODZIOCH Jan 

  –  KNAPIK Tadeusz Ignacy 

  –  MIKOŁAJCZYK Grzegorz Marceli 

  –  RZEŹNIK Andrzej Zbigniew 

  b) z listy nr 22 KWW RAZEM DLA GMINY WIERZCHOSŁAWICE 

  –  DRĄG Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 932; 

  4) głosów ważnych oddano 902; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW LUDOWO-STRAŻACKI 

  –  RACZAK Barbara Zofia 

  b) z listy nr 20 KWW DOBRA GMINA 

  –  DZIERWA Jan 

  –  KNAPIK Barbara Zofia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 676; 

  4) głosów ważnych oddano 659; 

  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 20 KWW DOBRA GMINA 

  –  STAWARZ Piotr Jacek 

  –  TARCZOŃ Edward 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 487; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW LUDOWO-STRAŻACKI 

  –  STROJNY Roman Józef 

  b) z listy nr 22 KWW RAZEM DLA GMINY WIERZCHOSŁAWICE 

  –  GAJDUR Marcin Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 982; 

  4) głosów ważnych oddano 892; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW LUDOWO-STRAŻACKI 

  –  SUDA Zbigniew Marek 

  b) z listy nr 22 KWW RAZEM DLA GMINY WIERZCHOSŁAWICE 

  –  BARAN Marcin Józef 

  c) z listy nr 23 KWW SPRAWIEDLIWA GMINA 

  –  KUCHARSKI Roman 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 131. 

Wybory do Rady Gminy Wietrzychowice 

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 3 342. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 697 osób, to jest 

50,78% 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 135; 
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  4) głosów ważnych oddano 128; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW GMINY WIETRZYCHOWICE 

  –  WALASEK Ewa 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 388; 

  4) głosów ważnych oddano 383; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOGUT Urszula 

  –  KOZŁOWSKA Anna Bernadeta 

  b) z listy nr 19 KWW NIEZALEŻNY JÓZEF KAPŁON 

  –  KAMYSZ Krzysztof 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 164; 

  4) głosów ważnych oddano 156; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SACHA Dorota Maria 

  –  WOJCIESZEK Ewa 

  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 197; 

  4) głosów ważnych oddano 192; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DULIAN Tadeusz Kazimierz 

  –  PUDŁO Bernadeta Józefa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 87; 

  5) radnym został wybrany: 

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

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182; 

  4) głosów ważnych oddano 175; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CHŁOŃ Zofia 

  b) z listy nr 18 KWW GMINY WIETRZYCHOWICE 

  –  CURYŁŁO Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 316; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MAGIERA Stanisław Bogusław 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  WILKOSZ Barbara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 218; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  GWÓŹDŹ Wojciech 

  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KAMYSZ Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 132. 

Wybory do Rady Miejskiej w Wojniczu 

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 10 316. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 840 osób, to jest 

56,61% 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 1 665; 

  4) głosów ważnych oddano 1 642; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  JANUS Magdalena Maria 

  –  WRÓBEL Robert Jacek 

  –  WRÓBEL Sebastian Ireneusz 

  b) z listy nr 23 KWW ALTERNATYWA DLA GMINY WOJNICZ 

  –  ALOKSA Ewa Krystyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 608; 

  4) głosów ważnych oddano 571; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW WIESŁAWA ARMATYSA 

  –  JARKOWSKI 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 230; 

  4) głosów ważnych oddano 227; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW WIESŁAWA ARMATYSA 

  –  REGA Edyta Lucyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 542; 

  4) głosów ważnych oddano 527; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  KUBOŃ Paweł Michał 

  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 455; 

  4) głosów ważnych oddano 450; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  FILIPEK Jacek 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 347; 

  4) głosów ważnych oddano 342; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  MALEC Danuta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 389; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  KUREK Tadeusz Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 290; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  BAŃBOR Irena Krystyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 405; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW ALTERNATYWA DLA GMINY WOJNICZ 

  –  JĘKOSZ Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

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

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 171; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW ALTERNATYWA DLA GMINY WOJNICZ 

  –  BOJDO Mirosław Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 696; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  KUREK Bogdan Zdzisław 

  b) z listy nr 22 KWW TADEUSZA BĄKA 

  –  BĄK Tadeusz Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 133. 

Wybory do Rady Miejskiej w Zakliczynie 

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 9 477. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 950 osób, to jest 

52,23% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 366; 

  4) głosów ważnych oddano 363; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  NADOLNIK Stanisław 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 266; 
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  4) głosów ważnych oddano 262; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SKWARŁO Marian 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 353; 

  4) głosów ważnych oddano 346; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW JERZEGO SOSKI DOŚWIADCZENI I MŁODZI 

  –  RÓŻAK Ryszard 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 216; 

  4) głosów ważnych oddano 211; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  JACHYM Zbigniew Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 378; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW JERZEGO SOSKI DOŚWIADCZENI I MŁODZI 

  –  ŁOPATKA 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 777; 

  4) głosów ważnych oddano 763; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW JERZEGO SOSKI DOŚWIADCZENI I MŁODZI 

  –  LITWA Bogdan Piotr 

  b) z listy nr 24 KWW ZAKLICZYN PRZEDMIEŚCIE 

  –  JEDNOROWSKA Ewa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

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

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 360; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW HENRYKA LASOTY 

  –  LASOTA Henryk 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 275; 

  4) głosów ważnych oddano 264; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  JASZCZUR Janusz Bogumił 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 294; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW JERZEGO SOSKI DOŚWIADCZENI I MŁODZI 

  –  WOJTAS Józef 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 406; 

  4) głosów ważnych oddano 397; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW HENRYKA LASOTY 

  –  MIETŁA Edward 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 417; 

  4) głosów ważnych oddano 414; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW JERZEGO SOSKI DOŚWIADCZENI I MŁODZI 

  –  PIEKARZ Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 



– 298 – 

  

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 278; 

  4) głosów ważnych oddano 275; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  WOJTANOWICZ Dorota 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 293; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PIECHNIK Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 252; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  MOJ Anna Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 134. 

Wybory do Rady Miejskiej w Żabnie 

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 15 133. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 755 osób, to jest 

38,03% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 553; 

  4) głosów ważnych oddano 1 483; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  SŁOWIK Stanisław Józef 

  b) z listy nr 19 KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" PT 

  –  WÓJCIK Krzysztof 

  –  KACZMARCZYK Maria 

  –  LECHOWICZ Krzysztof Edward 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 038; 

  4) głosów ważnych oddano 1 016; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  RADOŃ Bogdan Leszek 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  HERDUŚ Marta Danuta 

  c) z listy nr 19 KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" PT 

  –  SZCZEBAK Renata Irena 

  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 732; 

  4) głosów ważnych oddano 716; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ZALESKI Stanisław Jacek 

  b) z listy nr 18 KWW TADEUSZ PATRIAK 

  –  PIETREK Marta Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 311; 

  4) głosów ważnych oddano 1 279; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PODSTAWSKI Zbigniew Józef 

  b) z listy nr 18 KWW TADEUSZ PATRIAK 

  –  PATRIAK Tadeusz 

  c) z listy nr 19 KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" PT 
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  –  MALINOWSKA Barbara Jadwiga 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 659; 

  4) głosów ważnych oddano 648; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" PT 

  –  DUDEK Stanisław 

  b) z listy nr 20 KWW WSI SIERADZA 

  –  CYGAN 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 462; 

  4) głosów ważnych oddano 453; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" PT 

  –  SKOWRON Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 135. 

Wybory do Rady Gminy Szerzyny 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6 425. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 351 osób, to jest 

52,16% 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 1 045; 

  4) głosów ważnych oddano 1 002; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW SOŁECTWA RAZEM 

  –  FALISZEK Edward 

  –  MITORAJ Władysław 

  b) z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY SZERZYNY 
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  –  PASIŃSKI Paweł Dariusz 

  –  MITORAJ 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 1 039; 

  4) głosów ważnych oddano 1 023; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY SZERZYNY 

  –  GOGOLA Karol 

  –  SOLARZ Mieczysław 

  b) z listy nr 21 KWW SAMORZĄDNI GMINY SZERZYNY 

  –  CZERKIES Stanisław Czesław 

  –  KOŁEK Tadeusz Jan 

  –  RYBA 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 638; 

  4) głosów ważnych oddano 602; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW SAMORZĄDNI GMINY SZERZYNY 

  –  ANTAS Marek 

  –  BIERNACKI Władysław Wojciech 

  –  GOTFRYD Henryk 

  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 431; 

  4) głosów ważnych oddano 422; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW SAMORZĄDNI GMINY SZERZYNY 

  –  ZBYLUT Tadeusz 

  b) z listy nr 23 KWW FLORIAN 

  –  BĄK Wojciech 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 198; 

  4) głosów ważnych oddano 196; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW SOŁECTWA RAZEM 

  –  NIEDZIELA Wiesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 136. 

Wybory do Rady Gminy Biały Dunajec 

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 4 999. 

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

48,87% 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 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 862; 

  4) głosów ważnych oddano 834; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW TATRZAŃSKIE PRZYMIERZE 

  –  SIECZKA Agnieszka Iwona 

  b) z listy nr 21 KWW "SUWERENNOŚĆ I ROZWÓJ" 

  –  GANDERA Andrzej 

  –  KOSEK Antoni Marek 

  –  PIOTROWICZ Jacek Marek 

  –  SICHELSKI Janusz Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 946; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KWW "JEDNOŚĆ TATRZAŃSKA" 

  –  SOSIŃSKI Marek Włodzimierz 

  b) z listy nr 21 KWW "SUWERENNOŚĆ I ROZWÓJ" 
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  –  GONDEK Stanisław 

  –  JANOCHA Zygmunt 

  –  MARUSARZ Jan 

  –  POLAK Józef 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 183; 

  4) głosów ważnych oddano 183; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW "SUWERENNOŚĆ I ROZWÓJ" 

  –  KUKUC Józefa 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 288; 

  4) głosów ważnych oddano 286; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW "SUWERENNOŚĆ I ROZWÓJ" 

  –  KUŁACH Adam Józef 

  –  PAWLIKOWSKA 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 138; 

  4) głosów ważnych oddano 135; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 15 KWW "JEDNOŚĆ TATRZAŃSKA" 

  –  TWOREK Piotr Stanisław 

  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 21 KWW "SUWERENNOŚĆ I ROZWÓJ" 

  –  STYCZEŃ Andrzej Stanisław 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 137. 

Wybory do Rady Gminy Bukowina Tatrzańska 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9 901. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 423 osób, to jest 

44,67% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 379; 

  4) głosów ważnych oddano 1 341; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KWW "JEDNOŚĆ TATRZAŃSKA" 

  –  ŁUKASZCZYK Stanisław Andrzej 

  –  CZERNIK Andrzej 

  b) z listy nr 22 KWW TATRZAŃSKIE PRZYMIERZE 

  –  BAFIA Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 741; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KWW "JEDNOŚĆ TATRZAŃSKA" 

  –  PISZCZEK Władysław 

  –  REMIASZ Stanisław 

  b) z listy nr 29 KWW ZJEDNOCZENI BIAŁCZANIE 

  –  RADWAN 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 253; 

  4) głosów ważnych oddano 252; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KW ZWIĄZEK PODHALAN W LUDŹMIERZU 
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  –  SKOWYRA Bronisław 

  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 511; 

  4) głosów ważnych oddano 509; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KWW "JEDNOŚĆ TATRZAŃSKA" 

  –  GOGOLA Jan Witold 

  b) z listy nr 27 KWW JEDNOŚĆ CZARNOGÓRSKA 

  –  BUDZ Jan 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 476; 

  4) głosów ważnych oddano 468; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KWW "JEDNOŚĆ TATRZAŃSKA" 

  –  MUCHA Tadeusz 

  –  WALICZEK 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 349; 

  4) głosów ważnych oddano 347; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 15 KWW "JEDNOŚĆ TATRZAŃSKA" 

  –  GÓRKA 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 410; 

  4) głosów ważnych oddano 400; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KWW "JEDNOŚĆ TATRZAŃSKA" 

  –  PILNY Janusz Krzysztof 

  b) z listy nr 21 KWW "O PRZYSZŁOŚĆ GRONIA" 

  –  PAJĄK Edward 

  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 295; 

  4) głosów ważnych oddano 291; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 26 KWW RZEPISKA 

  –  MADEJA Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 138. 

Wybory do Rady Gminy Kościelisko 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6 455. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 625 osób, to jest 

40,67% 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 681; 

  4) głosów ważnych oddano 664; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KWW "JEDNOŚĆ TATRZAŃSKA" 

  –  STYRCZULA-MAŚNIAK Edward Wojciech 

  –  PABIN Stanisław 

  –  AMILKIEWICZ Edward Andrzej 

  –  KOWALCZYK Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 743; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  NĘDZA-KUBINIEC Mateusz Łukasz 

  b) z listy nr 15 KWW "JEDNOŚĆ TATRZAŃSKA" 

  –  ŁAŚ Stanisław 

  –  LEŚNIK Zofia 

  c) z listy nr 22 KWW INICJATYWA MŁODYCH KOŚCIELISKO 
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  –  KRZEPTOWSKI 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 626; 

  4) głosów ważnych oddano 616; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KWW "JEDNOŚĆ TATRZAŃSKA" 

  –  KLEJKA Czesława Stanisława 

  –  KRUPA Roman Andrzej 

  –  DŁUGOSZ Władysław 

  b) z listy nr 21 KWW TATRZAŃSKI KOMITET WYBORCZY 

  –  DZIERZĘGA Mieczysław 

  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 555; 

  4) głosów ważnych oddano 544; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KWW "JEDNOŚĆ TATRZAŃSKA" 

  –  KOPEĆ Piotr Jacek 

  –  CZUJ Piotr Andrzej 

  –  DŁUGOPOLSKI Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 139. 

Wybory do Rady Gminy Poronin 

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 8 409. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 132 osób, to jest 

49,14% 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 302; 

  4) głosów ważnych oddano 286; 

  5) radną została wybrana: 
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  a) z listy nr 20 KWW TATRZAŃSKIE PRZYMIERZE 

  –  ZASADA Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 739; 

  4) głosów ważnych oddano 727; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KWW "JEDNOŚĆ TATRZAŃSKA" 

  –  PAWLIKOWSKI Adam Jan 

  –  PAWLIKOWSKI Jan Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 418; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KWW "JEDNOŚĆ TATRZAŃSKA" 

  –  KULA Stanisław 

  –  WALICZEK Stanisław Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 442; 

  4) głosów ważnych oddano 1 412; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KWW "JEDNOŚĆ TATRZAŃSKA" 

  –  DAWIDEK Maria Stanisława 

  –  GĄSIENICA - WAWRYTKO Stanisław 

  –  MALACINA Anna 

  b) z listy nr 20 KWW TATRZAŃSKIE PRZYMIERZE 

  –  CHOWANIEC Maciej 

  –  PAWLIKOWSKI Waldemar Przemysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg 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 237; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 15 KWW "JEDNOŚĆ TATRZAŃSKA" 
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  –  ZAPOTOCZNY Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 421; 

  4) głosów ważnych oddano 416; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KWW "JEDNOŚĆ TATRZAŃSKA" 

  –  STASZEL Stanisław 

  –  STOŁOWSKI 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 566; 

  4) głosów ważnych oddano 531; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KWW "JEDNOŚĆ TATRZAŃSKA" 

  –  STASZEL Andrzej 

  –  STASZEL Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 140. 

Wybory do Rady Gminy Brzeźnica 

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 3 903. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 820 osób, to jest 

46,63% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 6 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 2, nr 5, nr 7, nr 

9, nr 10, nr 11, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa 

liczbie mandatów w okręgach. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 506; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW RWP 
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  –  EWIAK Barbara Maria 

  –  SOLARSKA Katarzyna Barbara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW RWP 

  –  JANKOWICZ Józef Andrzej 

  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 226; 

  4) głosów ważnych oddano 219; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW WGB 

  –  SMAJEK Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 215; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW NOWOCZESNA GMINA BRZEŹNICA 

  –  KAPUSTA Mariusz Kazimierz 

  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 18 KWW RWP 

  –  BARTOSZ Ewa Danuta 

  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 503; 

  4) głosów ważnych oddano 491; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW RWP 
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  –  DZIĘDZIEL Marek 

  –  KUTERMAK Adam Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW RWP 

  –  KOZIOŁ Jadwiga 

  –  PACUŁT Kazimierz 

  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 354; 

  4) głosów ważnych oddano 351; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW RWP 

  –  WYSOGLĄD Władysław Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW RWP 

  –  KLAJA Małgorzata Maria 

  –  OSTROWSKI Marian 

  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 18 KWW RWP 

  –  DŁUGOPOLSKI Marek Stanisław 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW RWP 

  –  ODROBINA Władysław 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 141. 

Wybory do Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej 

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 15 510. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7 142 osób, to jest 

46,05% 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 1 109; 

  4) głosów ważnych oddano 1 088; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA - WSPÓLNE DOBRO 

  –  JANUSIEWICZ Piotr 

  –  PAJĄK Barbara Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 910; 

  4) głosów ważnych oddano 890; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA - WSPÓLNE DOBRO 

  –  MIKOŁAJEK Robert 

  –  TOKARSKA Marta 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 421; 

  4) głosów ważnych oddano 409; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WILK Tadeusz Józef 

  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 444; 

  4) głosów ważnych oddano 368; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA - WSPÓLNE DOBRO 

  –  LEJA Agata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 146; 

  4) głosów ważnych oddano 1 112; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  HEBDA Paweł Jan 

  –  JAGLARZ 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 465; 

  4) głosów ważnych oddano 450; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KRZESZOWSKA-MIROCHA Jolanta Irena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 813; 

  4) głosów ważnych oddano 804; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CHROSTEK Tadeusz Jan 

  b) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA - WSPÓLNE DOBRO 

  –  PACUŁT Ernest 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 572; 

  4) głosów ważnych oddano 556; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  FABER Mirosław 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 384; 

  4) głosów ważnych oddano 378; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA - WSPÓLNE DOBRO 

  –  GÓRNY Janusz Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 548; 

  4) głosów ważnych oddano 487; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BRÓZDA 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 330; 

  4) głosów ważnych oddano 320; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KUMOR Piotr Michał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 142. 

Wybory do Rady Gminy Lanckorona 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 618. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 198 osób, to jest 

47,60% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 843; 

  4) głosów ważnych oddano 812; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW "PRZYJAZNA GMINA LANCKORONA" 

  –  FLOREK Stefan Zbigniew 

  –  GODULA Józef 

  –  MISKA Krystyna 

  b) z listy nr 21 KWW JEDNOŚĆ LANCKORONA 

  –  GĄSIORSKI Józef Grzegorz 

  c) z listy nr 25 KWW NASZA LANCKORONA 

  –  ŁUKASIEWICZ Katarzyna Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 717; 

  4) głosów ważnych oddano 698; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW "PRZYJAZNA GMINA LANCKORONA" 

  –  ŁOPATA Tadeusz Marian 

  –  KUCHARCZYK Anna Maria 

  b) z listy nr 22 KWW "NIEZALEŻNOŚĆ" 

  –  LANG Cecylia 

  c) z listy nr 26 KWW "ZGODA - IZDEBNIK" 

  –  KWAŚNICA Marek Stanisław 

  –  MOSKAŁA 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 361; 

  4) głosów ważnych oddano 357; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ 

  –  WYKA Tadeusz 

  –  CHORĄŻY Jan Bogusław 

  b) z listy nr 19 KWW "PRZYJAZNA GMINA LANCKORONA" 

  –  CHORĄŻY Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 266; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW "PRZYJAZNA GMINA LANCKORONA" 

  –  FRĄCZEK Ryszard Józef 

  –  KASIARZ Franciszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 143. 

Wybory do Rady Gminy Mucharz 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 544. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 247 osób, to jest 

49,02% 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 4 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 17 KWW "WSPÓLNA GMINA MUCHARZ" 

  –  WATA Witold 

  –  SIEMIENIEC Jolanta 

  –  PROROK Bronisław 

  b) z listy nr 19 KWW "TWOJA GMINA MUCHARZ" 

  –  SZCZUREK Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 293; 

  4) głosów ważnych oddano 288; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW "WSPÓLNA GMINA MUCHARZ" 

  –  GLANOWSKI Mariusz 

  b) z listy nr 18 KWW "WSPÓLNE SOŁECTWA 

  –  SIWEK Krystyna Maria 

  c) z listy nr 19 KWW "TWOJA GMINA MUCHARZ" 
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  –  MOSÓR Michał 

  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 220; 

  4) głosów ważnych oddano 219; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "WSPÓLNE SOŁECTWA 

  –  SIKORA Tadeusz 

  –  HUBER Robert 

  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 17 KWW "WSPÓLNA GMINA MUCHARZ" 

  –  RYCZKO Ewa Barbara 

  –  MOLENDOWICZ Jan Stanisław 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 352; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW "WSPÓLNA GMINA MUCHARZ" 

  –  FILA Anna Maria 

  –  PŁAWNY Janusz Józef 

  –  WOŹNIAK Zdzisław Julian 

  b) z listy nr 19 KWW "TWOJA GMINA MUCHARZ" 

  –  BEDNARCZYK Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 144. 

Wybory do Rady Gminy Spytkowice 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7 889. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 933 osób, to jest 

49,85% 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 831; 

  4) głosów ważnych oddano 824; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW SPYTKOWICE GMINA XXI WIEKU 

  –  SZEWCZYK Marian 

  –  KOZAK Lucyna 

  b) z listy nr 21 KWW "NOWOCZESNA WIEŚ" 

  –  SZEWCZYK 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 1 120; 

  4) głosów ważnych oddano 1 092; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW GMINA Z SERCEM. DLA MIESZKAŃCÓW 

  –  KRYSTIAN Mariusz Tomasz 

  –  RYBA Marian 

  –  MRÓZ Ryszard Stanisław 

  –  STOKŁOSA Katarzyna Marta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 316; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW "GMINA DLA LUDZI" 

  –  STAŃCZYK Grażyna Stefania 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 420; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW "GMINA DLA LUDZI" 

  –  CHODACKI Adam 

  b) z listy nr 18 KWW GMINA Z SERCEM. DLA MIESZKAŃCÓW 
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  –  SZTABA Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 007; 

  4) głosów ważnych oddano 976; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW GMINA Z SERCEM. DLA MIESZKAŃCÓW 

  –  PIÓROWSKI Jerzy 

  –  BYRSKI Krzysztof 

  b) z listy nr 22 KWW GMINA W JEDNOŚCI 

  –  WILCZAK Maria Jolanta 

  –  MALAGA 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 216; 

  4) głosów ważnych oddano 214; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW GMINA Z SERCEM. DLA MIESZKAŃCÓW 

  –  MAŚLONA Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 145. 

Wybory do Rady Gminy Stryszów 

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 5 327. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 914 osób, to jest 

54,70% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 618; 

  4) głosów ważnych oddano 608; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "MAŁA OJCZYZNA - GMINA STRYSZÓW" 
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  –  SADZIKOWSKI Antoni Władysław 

  –  TATAR Sławomir Jan 

  b) z listy nr 20 KWW ŁĘKAWICA NASZA WIEŚ 

  –  ADAMCZYK Magdalena 

  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 596; 

  4) głosów ważnych oddano 587; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ 

  –  DUMAN Szymon 

  –  RADOŃ Wacław Edward 

  b) z listy nr 18 KWW "MAŁA OJCZYZNA - GMINA STRYSZÓW" 

  –  STANOWSKI Mieczysław Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 903; 

  4) głosów ważnych oddano 870; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ 

  –  SERMAK Roman 

  b) z listy nr 18 KWW "MAŁA OJCZYZNA - GMINA STRYSZÓW" 

  –  ZABIEGAJ Stanisław 

  –  ŻMIJA Paweł 

  –  PĘKALA Maria 

  c) z listy nr 19 KWW "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ STRYSZOWA" 

  –  KWARTNIK Jakub Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 508; 

  4) głosów ważnych oddano 502; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ 

  –  KUMOROWSKI Zenon 

  b) z listy nr 18 KWW "MAŁA OJCZYZNA - GMINA STRYSZÓW" 

  –  CHMIELARZ Roman Jan 

  –  GORYL Anna Zofia 

  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 289; 

  4) głosów ważnych oddano 276; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "MAŁA OJCZYZNA - GMINA STRYSZÓW" 

  –  OKRĘGLICKI Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 146. 

Wybory do Rady Gminy Tomice 

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 5 828. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 603 osób, to jest 

44,66% 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 174; 

  4) głosów ważnych oddano 167; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW WSPÓLNOTA SOŁECKA 

  –  ZAJĄC Stanisław Karol 

  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 351; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  FIELEK Halina 

  b) z listy nr 17 KWW WSPÓLNOTA SOŁECKA 

  –  KWARCIAK Zbigniew Franciszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 



– 322 – 

  

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 685; 

  4) głosów ważnych oddano 664; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW WSPÓLNOTA SOŁECKA 

  –  BUSSLER Marek 

  –  JANIK Elżbieta Janina 

  –  KUKUŁA Adam 

  –  WOJNOWSKI Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 811; 

  4) głosów ważnych oddano 788; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  GARUS Anna 

  b) z listy nr 17 KWW WSPÓLNOTA SOŁECKA 

  –  GRABOWSKI Witold Włodzimierz 

  –  KWARCIAK Małgorzata Zofia 

  –  SZYMCZAK Zygmunt Piotr 

  –  WRONA Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 574; 

  4) głosów ważnych oddano 564; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  OCHOCKI Zygmunt 

  –  PYTEL Mateusz Przemysław 

  b) z listy nr 17 KWW WSPÓLNOTA SOŁECKA 

  –  BAŁYS Ireneusz Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 147. 

Wybory do Rady Gminy Wieprz 

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 9 098. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 585 osób, to jest 

50,40% 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 876; 

  4) głosów ważnych oddano 861; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZATAN Kazimierz 

  b) z listy nr 18 KWW WIEPRZ UCZCIWOŚĆ-JAWNOŚĆ-RZETELNOŚĆ 

  –  MATUSIAK Kazimierz 

  –  MICHALCZYK Danuta Franciszka 

  –  SOPICKI Marcin 

  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 671; 

  4) głosów ważnych oddano 652; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW WIEPRZ UCZCIWOŚĆ-JAWNOŚĆ-RZETELNOŚĆ 

  –  CIEŚLIK Barbara 

  –  HUCZEK Maria Anna 

  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 494; 

  4) głosów ważnych oddano 485; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW "NADZIEJA" 

  –  RUSIN Andrzej Marcin 

  b) z listy nr 18 KWW WIEPRZ UCZCIWOŚĆ-JAWNOŚĆ-RZETELNOŚĆ 

  –  BOGUNIA 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 350; 

  4) głosów ważnych oddano 337; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW "NADZIEJA" 
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  –  ŻYŁA Mieczysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 460; 

  4) głosów ważnych oddano 1 423; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW "NADZIEJA" 

  –  MOKWA Bolesław 

  –  RUSINEK Adam Stanisław 

  –  SKOWRON Anna Agnieszka 

  –  ZEMANEK Irena Ewa 

  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 734; 

  4) głosów ważnych oddano 712; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  POLAK Adam Henryk 

  b) z listy nr 17 KWW "NADZIEJA" 

  –  MIGDAŁEK Tomasz Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 148. 

Wybory do Rady Gminy Biskupice 

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 7 028. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 048 osób, to jest 

57,60% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 451; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
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  –  FILIPOWICZ Dorota Maria 

  b) z listy nr 19 KWW WSI BISKUPICE 

  –  ZAJĄC 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 589; 

  4) głosów ważnych oddano 577; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  PAZDAN Mariusz Krzysztof 

  –  SZELĄG Barbara Stanisława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 207; 

  4) głosów ważnych oddano 202; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW GMINY BISKUPICE 

  –  DZIOBEK 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 356; 

  4) głosów ważnych oddano 337; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW GMINY BISKUPICE 

  –  KOZAK Paweł 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 526; 

  4) głosów ważnych oddano 522; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  CHMIELA Artur Piotr 

  b) z listy nr 18 KWW ZBIGNIEWA FICA 

  –  BORZĘCKI Kazimierz Czesław 

  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 359; 

  4) głosów ważnych oddano 350; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW ZBIGNIEWA FICA 

  –  DUBIEL Agata Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 241; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW "POGODNY SUŁÓW" 

  –  BATKO Wiesław Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 239; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  RAKOCZY Agnieszka Edyta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 237; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW ZBIGNIEWA FICA 

  –  POLONKA Andrzej 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 613; 

  4) głosów ważnych oddano 598; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW ZBIGNIEWA FICA 

  –  ŁADYGA Dorota Elżbieta 

  b) z listy nr 20 KWW LUDZI Z PASJĄ 
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  –  BADURA Małgorzata 

  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 183; 

  4) głosów ważnych oddano 175; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW ZBIGNIEWA FICA 

  –  MRÓZ Janusz Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 149. 

Wybory do Rady Gminy Gdów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11 787. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 018 osób, to jest 

51,06% 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 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 879; 

  4) głosów ważnych oddano 1 847; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW DALEJ RAZEM 

  –  CIĘŻAREK Tadeusz Jan 

  –  GUMUŁKA Zbigniew Aleksander 

  –  OBRAŁ Józef Adam 

  –  SUBSTELNA Maria Jolanta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 570; 

  4) głosów ważnych oddano 549; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW DALEJ RAZEM 
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  –  OBRAŁ Jan Włodzimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 288; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  DOMAGAŁA 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 426; 

  4) głosów ważnych oddano 420; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW JAROSŁAWA PTAKA 

  –  WŁODARCZYK Zbigniew 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 383; 

  4) głosów ważnych oddano 379; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW DALEJ RAZEM 

  –  KALETA Jacek 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 328; 

  4) głosów ważnych oddano 321; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW DALEJ RAZEM 

  –  STOPA 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 356; 

  4) głosów ważnych oddano 347; 

  5) radną została wybrana: 
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  a) z listy nr 18 KWW JAROSŁAWA PTAKA 

  –  FLOREK Aniela Teresa 

  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 17 KWW DALEJ RAZEM 

  –  FILIPOWSKI Józef Stanisław 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 294; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW DALEJ RAZEM 

  –  KONIECZNY 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 392; 

  4) głosów ważnych oddano 387; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW DALEJ RAZEM 

  –  TRZASKA Bogusław Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 556; 

  4) głosów ważnych oddano 552; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW DALEJ RAZEM 

  –  KOSTUCH Józef 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 529; 

  4) głosów ważnych oddano 523; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW DALEJ RAZEM 
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  –  KONIECZNY Stanisław Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 150. 

Wybory do Rady Gminy Kłaj 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8 045. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 403 osób, to jest 

54,73% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 332; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ 

  –  KUCZKO Andrzej Eugeniusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 442; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ 

  –  BUCZEK Lucyna Stefania 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg 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 207; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW PRZYSZŁOŚĆ GRODKOWIC 

  –  GAJ Jan 

  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 181; 

  4) głosów ważnych oddano 174; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KOWALCZYK Marcin Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 436; 

  4) głosów ważnych oddano 1 393; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "PRZYJAZNA GMINA KŁAJ" 

  –  KUBAS Rafał Franciszek 

  –  PALUSZAK Stanisław 

  –  PŁACHNO Jan 

  –  SZCZUDŁO Elżbieta Mieczysława 

  –  PUŚCIZNA Ewa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 228; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ 

  –  KOBYLARZ Marcin 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 614; 

  4) głosów ważnych oddano 602; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ 

  –  BAJA Elżbieta Maria 

  –  SKOCZEK Sylwester 

  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 942; 

  4) głosów ważnych oddano 920; 

  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ 

  –  SKOCZEK Jadwiga Lucyna 

  b) z listy nr 18 KWW "PRZYJAZNA GMINA KŁAJ" 

  –  KARNIA Krystyna 

  –  SOLARZ Bolesław Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Dział II 

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

Rozdział 1. 

Wybory do Rady Miasta Bochnia 

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 23 839. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 12 061 osób, to jest 

50,59% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  3) lista nr 21 KWW NIEZALEŻNY KOMITET WYBORCZY 

  4) lista nr 22 KWW BdB 

  5) lista nr 23 KWW "NASZA WSPÓLNA SPRAWA" 

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 2 982; 

  4) głosów ważnych oddano 2 826; 

  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: 

  – PŁAWECKI Krzysztof 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 
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  – KMIECIK Maria Katarzyna 

  – SUWARA Anna 

  
c) 

  

lista nr 21 – KWW NIEZALEŻNY KOMITET WYBORCZY uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – RZYMEK Władysław Wojciech 

  
d) 

  
lista nr 22 – KWW BdB uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – ŚCISŁO Kazimierz 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 3 479; 

  4) głosów ważnych oddano 3 322; 

  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: 

  – FISCHER Maciej Kazimierz 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – DZIURDZIA Piotr Marek 

  – KOSTURKIEWICZ Bogdan Tomasz 

  
c) 

  

lista nr 21 – KWW NIEZALEŻNY KOMITET WYBORCZY uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – DYMURA Edward Kazimierz 

  
d) 

  

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

wybrani: 

  – KOLAWIŃSKI Stefan Mieczysław 

  – SATOŁA-TOKARCZYK Łucja 

  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 2 698; 

  4) głosów ważnych oddano 2 608; 

  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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  – KORTA Adam Janusz 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – BALICKI Jan Stanisław 

  
c) 

  

lista nr 21 – KWW NIEZALEŻNY KOMITET WYBORCZY uzyskała 

1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – SZCZEPARA Małgorzata Aniela 

  
d) 

  

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

wybrani: 

  – BABICZ Marta 

  – KANIA Marek Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 902; 

  4) głosów ważnych oddano 2 785; 

  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: 

  – CZECHOWSKI Jan 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – CAŁKA Marek 

  – SROKA Krzysztof Wojciech 

  
c) 

  

lista nr 21 – KWW NIEZALEŻNY KOMITET WYBORCZY uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KAWALEC Jacek Andrzej 

  
d) 

  
lista nr 22 – KWW BdB uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – CHOLEWA Wojciech Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 2. 

Wybory do Rady Miejskiej w Brzesku 

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 28 712. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 13 595 osób, to jest 

47,35% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  3) lista nr 19 KWW POROZUMIENIE GMINY BRZESKO 

  4) lista nr 20 KWW BRZESKA 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 3 084; 

  4) głosów ważnych oddano 2 902; 

  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: 

  – MRÓWKA Halina Stanisława 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – KWAŚNIAK Adam Stanisław 

  
c) 

  

lista nr 20 – KWW BRZESKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 

3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KĄDZIOŁKA Maria Janina 

  – KUCIA Maria Janina 

  – SPROSKI Kazimierz Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 622; 

  4) głosów ważnych oddano 3 426; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – PACEWICZ-PYREK Katarzyna Maria 

  – STROJNY Paweł 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – BABICZ Bogusław Robert 

  – OJCZYK Krzysztof Michał 

  
c) 

  

lista nr 20 – KWW BRZESKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KNAGA Edward Mieczysław 

  – PASIERB Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 3 120; 

  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: 

  – BRZYK Franciszek Andrzej 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – SMOŁUCHA Adam Zbigniew 

  – SORYS Jarosław Jan 

  
c) 

  

lista nr 20 – KWW BRZESKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GAWIAK Jerzy Michał 

  – GÓRA Stanisław Wiesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 571; 

  4) głosów ważnych oddano 3 420; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 
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  – BOGUSZ Krzysztof Stanisław 

  – WYCZESANY Piotr Marek 

  
b) 

  

lista nr 20 – KWW BRZESKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 

3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CHMIELARZ Ewa Jadwiga 

  – KLIMEK Leszek 

  – LUBOWIECKA Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 3. 

Wybory do Rady Miejskiej w Chrzanowie 

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 40 148. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 16 911 osób, to jest 

42,12% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 17 KWW WSPÓLNY CHRZANÓW 

  5) lista nr 18 KWW NASZA GMINA CHRZANÓW 

  6) lista nr 19 KW T-STWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI CHRZANOWSKIEJ 

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 4 770; 

  4) głosów ważnych oddano 4 488; 

  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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  – DEDA Przemysław 

  – ROKICKI Marek 

  
b) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – BIEL Barbara Jolanta 

  
c) 

  

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

listy został wybrany: 

  – FILIPCZAK Andrzej Wincenty 

  
d) 

  

lista nr 19 – KW T-STWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI CHRZANOWSKIEJ 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – SYGNAT Mirosław Zenon 

  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 4 763; 

  4) głosów ważnych oddano 4 496; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – OCZKOWSKI Andrzej 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MACIASZEK Robert Tomasz 

  – TOMASZEWSKI Roman 

  – ZUBIK Krzysztof 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – JAKUBIAK Grzegorz 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW WSPÓLNY CHRZANÓW uzyskała 1 mandat; radną z tej 

listy została wybrana: 

  – ZIELIŃSKA Ilona Elżbieta 

  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 3 774; 

  4) głosów ważnych oddano 3 605; 

  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: 

  – KOSOWSKI Ryszard 

  – KOWALSKA Małgorzata Anna 

  
b) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – SZUTA Agata Maria 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW WSPÓLNY CHRZANÓW uzyskała 2 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – GODYŃ Dominik Maciej 

  – ZYGADŁO 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 3 604; 

  4) głosów ważnych oddano 3 363; 

  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: 

  – ŚLEDZIŃSKI Ryszard 

  
b) 

  

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

radną z tej listy została wybrana: 

  – BĘBENEK Alicja Maria 

  
c) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – KASPRZYK Anna Maria 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW WSPÓLNY CHRZANÓW uzyskała 2 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – DUSZA Stanisław 

  – GAWEŁ Bronisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 4. 

Wybory do Rady Miejskiej w Libiążu 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 18 597. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9 356 osób, to jest 

50,31% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 17 KWW WSPÓLNOTA I ROZWÓJ GMINY LIBIĄŻ 

  3) lista nr 18 KWW NASZA GMINA LIBIĄŻ 2000 PLUS 

  4) lista nr 19 KWW RS WSPÓLNOTA GMINY LIBIĄŻ 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 3 066; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 17 – KWW WSPÓLNOTA I ROZWÓJ GMINY LIBIĄŻ uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BIGAJ Stanisław 

  – WRONKA Tomasz Piotr 

  
b) 

  

lista nr 18 – KWW NASZA GMINA LIBIĄŻ 2000 PLUS uzyskała 4 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DWORNICZEK Lucjan Jan 

  – LATKO Bogumiła Lucyna 

  – ŁABĘCKI Jarosław Piotr 

  – MYRDKO Krystyna 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW RS WSPÓLNOTA GMINY LIBIĄŻ uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DERENDARZ Dariusz Piotr 

  – OLSZOWSKI Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 8 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 3 702; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) 

  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – LINCZOWSKI Mariusz Sebastian 

  
b) 

  

lista nr 17 – KWW WSPÓLNOTA I ROZWÓJ GMINY LIBIĄŻ uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DROZDOWICZ Wacław 

  – KOZUB Tadeusz 

  
c) 

  

lista nr 18 – KWW NASZA GMINA LIBIĄŻ 2000 PLUS uzyskała 4 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CYGAN Marek Kazimierz 

  – GUT Kazimierz Stanisław 

  – LATKO Jacek Rafał 

  – SROKA Zygmunt 

  
d) 

  

lista nr 19 – KWW RS WSPÓLNOTA GMINY LIBIĄŻ uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – LIPOWSKI Mirosław Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 244; 

  4) głosów ważnych oddano 2 144; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 17 – KWW WSPÓLNOTA I ROZWÓJ GMINY LIBIĄŻ uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – OLEJARZ Józef 

  
b) 

  

lista nr 18 – KWW NASZA GMINA LIBIĄŻ 2000 PLUS uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – ŁAWCZYS Halina 

  – SATERNUS Kazimierz 

  – SKUPIEŃ Antoni 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW RS WSPÓLNOTA GMINY LIBIĄŻ uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KOSOWSKI Rafał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 5. 

Wybory do Rady Miasta Trzebini 

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 28 263. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 14 265 osób, to jest 

50,47% 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 18 KWW LEWICA TRZEBIŃSKA 

  4) lista nr 19 KWW TRZEBIŃSKI RUCH OBYWATELSKI 

  5) lista nr 21 KWW RAZEM DLA TRZEBINI 

  6) lista nr 22 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA TRZEBINIA 

  7) lista nr 23 KW STOWARZYSZENIA TRS "NIEZALEŻNOŚĆ" 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 818; 

  4) głosów ważnych oddano 4 609; 

  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: 

  – BRZÓZKA Jerzy Władysław 

  – GŁOGOWSKI Jerzy Aleksander 

  – HRABIA Grażyna Anna 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – ŻURADZKI Grzegorz 

  
c) 

  

lista nr 18 – KWW LEWICA TRZEBIŃSKA uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – KORCZYŃSKI Włodzimierz 

  
d) 

  

lista nr 21 – KWW RAZEM DLA TRZEBINI uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 
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  – STARCZYNOWSKI Stanisław Stefan 

  
e) 

  

lista nr 22 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA TRZEBINIA uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KOBIERECKI Tomasz Stanisław 

  
f) 

  

lista nr 23 – KW STOWARZYSZENIA TRS "NIEZALEŻNOŚĆ" uzyskała 

1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – MAJEWSKA Katarzyna Agata 

  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 3 425; 

  4) głosów ważnych oddano 3 244; 

  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: 

  – KRAUS Lucjan Krzysztof 

  
b) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – HARAŃCZYK Krystyna 

  
c) 

  

lista nr 21 – KWW RAZEM DLA TRZEBINI uzyskała 3 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – DZIEDZIC Józef 

  – HENC Halina Ewa 

  – SIEMEK Ewa Krystyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 022; 

  4) głosów ważnych oddano 5 790; 

  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: 

  – PASZCZA Barbara Maria 

  – WSZOŁEK Waldemar Antoni 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 
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  – BRZÓZKA Franciszek Stanisław 

  
c) 

  

lista nr 18 – KWW LEWICA TRZEBIŃSKA uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – OKOCZUK Anatol 

  
d) 

  

lista nr 21 – KWW RAZEM DLA TRZEBINI uzyskała 3 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – ANTOŃ Alicja 

  – ŚCIGAJ Zdzisław 

  – WOCH Jacek 

  
e) 

  

lista nr 22 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA TRZEBINIA uzyskała 

1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – ADAMCZYK Bożena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 6. 

Wybory do Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej 

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 16 603. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8 518 osób, to jest 

51,30% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  3) lista nr 20 KWW PPPD 

  4) lista nr 21 KWW "NIEZALEŻNI POWIŚLE DĄBROWSKIE" 

  5) lista nr 22 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 043; 

  4) głosów ważnych oddano 2 904; 

  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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  – DUDEK Gabriela Ewa 

  – ŚWIĄTEK Jacek 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – RYCZEK Jacek 

  
c) 

  

lista nr 21 – KWW "NIEZALEŻNI POWIŚLE DĄBROWSKIE" uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – SERWICKA Bogusława Salomea 

  – WILK Krzysztof 

  
d) 

  

lista nr 22 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BOROWSKA-MARCINIAK Józefa 

  – PINAS Kazimierz 

  – TARASKA Józefa 

  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 2 810; 

  4) głosów ważnych oddano 2 680; 

  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: 

  – KNUTELSKI Władysław Zdzisław 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – LIZAK Józef 

  – TRZPIT Barbara Zofia 

  
c) 

  

lista nr 21 – KWW "NIEZALEŻNI POWIŚLE DĄBROWSKIE" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – BUŚKO Andrzej 

  
d) 

  

lista nr 22 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MENDYS Wiesław Andrzej 

  – MINORCZYK Marek 

  – OSTROWSKI Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 665; 

  4) głosów ważnych oddano 2 522; 

  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: 

  – BUDYN Tomasz Janusz 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – GIZA Andrzej Marcin 

  – GUBERNAT Tadeusz 

  
c) 

  

lista nr 21 – KWW "NIEZALEŻNI POWIŚLE DĄBROWSKIE" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – SARAT Jacek 

  
d) 

  

lista nr 22 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KRÓL Stanisław Antoni 

  – RYCZEK Magdalena Urszula 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 7. 

Wybory do Rady Miasta Gorlice 

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 24 107. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 10 969 osób, to jest 

45,50% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 16 KW STOW. "POROZUMIENIE GORLICKIE" 

  5) lista nr 17 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 769; 

  4) głosów ważnych oddano 2 627; 

  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: 

  – STERKOWICZ Kazimierz 

  
b) 

  

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

radną z tej listy została wybrana: 

  – BUBAK Joanna Krystyna 

  
c) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – CZESZYK Maria 

  
d) 

  

lista nr 16 – KW STOW. "POROZUMIENIE GORLICKIE" uzyskała 

1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – MIGDAR Mariola Kinga 

  
e) 

  

lista nr 17 – KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ uzyskała 1 mandat; radną z tej 

listy została wybrana: 

  – MARSZAŁEK Halina Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 378; 

  4) głosów ważnych oddano 2 232; 

  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: 

  – GRYGOWICZ Zbigniew Stanisław 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KUMORKIEWICZ Aleksander Marek 

  – LUDWIN Maria Zofia 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – GĘBAROWSKI Czesław Józef 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 
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  – RAK Andrzej Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 687; 

  4) głosów ważnych oddano 2 529; 

  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: 

  – PLATO Henryk 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – WROŃSKI Krzysztof Zbigniew 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – GRYZIK Robert Józef 

  
d) 

  

lista nr 16 – KW STOW. "POROZUMIENIE GORLICKIE" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – MRÓZ Augustyn Józef 

  
e) 

  

lista nr 17 – KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ uzyskała 1 mandat; radną z tej 

listy została wybrana: 

  – DOBEK Jolanta 

  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 3 135; 

  4) głosów ważnych oddano 3 017; 

  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: 

  – DIDUCH Michał Szczepan 

  – MUSIAŁ Bogdan Leszek 

  
b) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – NOWAK Alicja 

  
c) 

  

lista nr 16 – KW STOW. "POROZUMIENIE GORLICKIE" uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – LUDWIN Ryszard Włodzimierz 

  – WÓJTOWICZ Jadwiga Teresa 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – LIANA Eugeniusz Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 8. 

Wybory do Rady Miejskiej w Krzeszowicach 

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 26 055. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 12 769 osób, to jest 

49,01% 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 NOWE KRZESZOWICE 

  5) lista nr 18 KW SWS 

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 4 355; 

  4) głosów ważnych oddano 4 168; 

  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: 

  – CHOCHÓŁ Robert Andrzej 

  – GRZĘDA Stanisława Zofia 

  – POGAN Wojciech Andrzej 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 
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  – ŚLUSARCZYK Adam Jan 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW NOWE KRZESZOWICE uzyskała 2 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – LATAWIEC Helena Maria 

  – STYRYLSKI Wojciech Ryszard 

  
d) 

  
lista nr 18 – KW SWS uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KRET Jacek Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 166; 

  4) głosów ważnych oddano 3 958; 

  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: 

  – MACIEJOWSKA Stanisława Teresa 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JAMIŃSKI Antoni 

  – WÓJCIK Jan Kanty 

  
c) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – JAGIEŁŁO Wiesław Antoni 

  – WOSZCZYNA Henryk 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW NOWE KRZESZOWICE uzyskała 2 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – SŁOTA Leszek 

  – WĘGRZYN Klaudia Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 248; 

  4) głosów ważnych oddano 4 042; 

  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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  – STRYCZEK Kazimierz 

  
b) 

  

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

radną z tej listy została wybrana: 

  – GŁĄB Beata 

  
c) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – NOWAKOWSKA-MALCZYK Michalina 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW NOWE KRZESZOWICE uzyskała 3 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – BRZÓZKA Renata Małgorzata 

  – GODYŃ Adam Jan 

  – PAŁKA Wojciech Franciszek 

  
e) 

  
lista nr 18 – KW SWS uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – WÓJCIK Mieczysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 9. 

Wybory do Rady Miejskiej w Skawinie 

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 33 537. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 15 425 osób, to jest 

45,99% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  3) lista nr 17 KWW SKAWINA JUTRA 

  4) lista nr 18 KWW "NM, NG SKAWINA" 

  5) lista nr 19 KWW "FORUM MIESZKAŃCÓW MIG SKAWINA" 

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 3 643; 

  4) głosów ważnych oddano 3 482; 
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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: 

  – KLIMCZYK Marek Janusz 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – BOBULA Andrzej 

  
c) 

  

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

został wybrany: 

  – WĄTOR Artur Piotr 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW "NM, NG SKAWINA" uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – ŻAK Stanisław 

  
e) 

  

lista nr 19 – KWW "FORUM MIESZKAŃCÓW MIG SKAWINA" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – MAJDZIK 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 3 478; 

  4) głosów ważnych oddano 3 328; 

  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: 

  – ZAWARTKA Małgorzata 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – SAMBORSKI Zdzisław 

  – ZAJĄC Eugeniusz Zbigniew 

  
c) 

  

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

został wybrany: 

  – KUFLOWSKI Marcin Michał 

  
d) 

  

lista nr 19 – KWW "FORUM MIESZKAŃCÓW MIG SKAWINA" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – NAJDER Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 288; 

  4) głosów ważnych oddano 4 085; 

  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: 

  – WĄSOWICZ Anna Agata 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – RZEPISKO Norbert 

  – WRZOSZCZYK Andrzej Franciszek 

  
c) 

  

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

zostali wybrani: 

  – MAZGAJ Witold Stanisław 

  – WASYL Grzegorz Marek 

  
d) 

  

lista nr 19 – KWW "FORUM MIESZKAŃCÓW MIG SKAWINA" uzyskała 

1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – TYLEK Jadwiga Krystyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 016; 

  4) głosów ważnych oddano 3 806; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – GRABIEC Witold 

  – MASŁOWSKA Ewa Zofia 

  
b) 

  

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

został wybrany: 

  – JEZIORO Stefan Jan 

  
c) 

  

lista nr 18 – KWW "NM, NG SKAWINA" uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – BYLICA Antoni 

  
d) 

  

lista nr 19 – KWW "FORUM MIESZKAŃCÓW MIG SKAWINA" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – ŚMIECH Janusz Czesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 10. 

Wybory do Rady Gminy Zabierzów 

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 19 320. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 10 465 osób, to jest 

54,17% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  2) lista nr 17 KW WSPÓLNOTA GMINY ZABIERZÓW 

  3) lista nr 18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA 

  4) lista nr 19 KWW "NASZA GMINA ZABIERZÓW" 

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 2 300; 

  4) głosów ważnych oddano 2 210; 

  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: 

  – CYWICKI Jerzy 

  
b) 

  

lista nr 17 – KW WSPÓLNOTA GMINY ZABIERZÓW uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – SKWARCZEŃSKI Tadeusz 

  
c) 

  

lista nr 18 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA 

uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – DZIOBEK Maria Ewa 

  
d) 

  

lista nr 19 – KWW "NASZA GMINA ZABIERZÓW" uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DĄBROWA Edmund Tomasz 

  – KOWALIK Jerzy Edward 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 891; 

  4) głosów ważnych oddano 2 754; 

  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: 

  – KWIATKOWSKI Stanisław Wojciech 

  – SZUMILAS Franciszek Ludwik 

  
b) 

  

lista nr 17 – KW WSPÓLNOTA GMINY ZABIERZÓW uzyskała 4 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BRZUCHACZ Tadeusz Bronisław 

  – JOJCZYK Tadeusz Stefan 

  – KWAŚNIK Maria 

  – ŚWIĄTEK Janusz 

  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 2 678; 

  4) głosów ważnych oddano 2 581; 

  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: 

  – PĘDRYS Anna 

  
b) 

  

lista nr 17 – KW WSPÓLNOTA GMINY ZABIERZÓW uzyskała 4 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CZAJOWSKI Wiesław 

  – KAPELAN Kazimierz Andrzej 

  – KRAWCZYK Andrzej 

  – KRAWCZYK Henryk 

  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 2 596; 

  4) głosów ważnych oddano 2 482; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 17 – KW WSPÓLNOTA GMINY ZABIERZÓW uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – KACZMARCZYK Andrzej Aleksander 

  – NĘCKA Krzysztof Eugeniusz 

  
b) 

  

lista nr 19 – KWW "NASZA GMINA ZABIERZÓW" uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DAM Stanisław Tomasz 

  – GĘDŁEK Edmund 

  – WALCZOWSKI Tadeusz Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 11. 

Wybory do Rady Gminy Limanowa 

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 17 780. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9 628 osób, to jest 

54,15% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  2) lista nr 18 KWW "SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE - RAZEM" 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 813; 

  4) głosów ważnych oddano 2 691; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – KAPERA Maria 

  – KRAJEWSKI Bronisław 

  
b) 

  

lista nr 18 – KWW "SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE - RAZEM" uzyskała 

4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – KITA Stanisław Adam 

  – KOLAWA Zuzanna Maria 

  – KUCHTA Tadeusz Andrzej 

  – MŁYŃSKI Stanisław Michał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 8 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 659; 

  4) głosów ważnych oddano 3 506; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – BORUCKI Marek 

  – HUTEK Stefan Roman 

  – ZOŃ Józef 

  
b) 

  

lista nr 18 – KWW "SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE - RAZEM" uzyskała 

5 mandatów; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BIEDA Franciszek 

  – BUGAŃSKI Edward 

  – MĄKA Józef 

  – SZUBRYT Walenty Kazimierz 

  – WOJAK Eugeniusz 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 3 156; 

  4) głosów ważnych oddano 2 959; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – FRĄCZEK Antoni Wojciech 

  – JABŁOŃSKI Jerzy 

  – LUPA Marek 

  
b) 

  

lista nr 18 – KWW "SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE - RAZEM" uzyskała 

4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – LUPA Dariusz Wojciech 

  – MALINOWSKI Andrzej Roman 

  – OLEKSY Józef Marek 

  – POPARDOWSKI Krzysztof Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 12. 

Wybory do Rady Miejskiej w Myślenicach 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 32 729. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 18 081 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 19 KWW WIKTORA KIELANA 

  5) lista nr 20 KWW MACIEJA OSTROWSKIEGO 

  6) lista nr 21 KWW PARTNERSTWO W SAMORZĄDZIE 

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 4 246; 

  4) głosów ważnych oddano 4 081; 

  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: 

  – GOWIN Leszek Władysław 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – BYLICA Jan Wojciech 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW WIKTORA KIELANA uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 
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  – ZALUBOWSKI Rafał Maciej 

  
d) 

  

lista nr 20 – KWW MACIEJA OSTROWSKIEGO uzyskała 1 mandat; radnym 

z tej listy został wybrany: 

  – PODMOKŁY Bogusław Sylwester 

  
e) 

  

lista nr 21 – KWW PARTNERSTWO W SAMORZĄDZIE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KUDAS Rafał Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 427; 

  4) głosów ważnych oddano 4 299; 

  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: 

  – STYCZEŃ Adam Tomasz 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – TRZEPACZ Jan 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW WIKTORA KIELANA uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – KIELAN Wiktor Józef 

  
d) 

  

lista nr 20 – KWW MACIEJA OSTROWSKIEGO uzyskała 1 mandat; radnym 

z tej listy został wybrany: 

  – OSTROWSKI Maciej Tadeusz 

  
e) 

  

lista nr 21 – KWW PARTNERSTWO W SAMORZĄDZIE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – BISZTYGA Czesław Benedykt 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 643; 

  4) głosów ważnych oddano 4 460; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

radną z tej listy została wybrana: 
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  – WĘGRZYN Agnieszka Katarzyna 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – SYREK Wiesława 

  – SZCZOTKOWSKI Wacław 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW WIKTORA KIELANA uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 

została wybrana: 

  – LEJDA Eleonora 

  
d) 

  

lista nr 20 – KWW MACIEJA OSTROWSKIEGO uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CACHEL Jerzy Krzysztof 

  – GRABOWSKI Jerzy Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 765; 

  4) głosów ważnych oddano 4 567; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – CICHOŃ Stanisław Szczepan 

  – DĄBROWSKI Kazimierz 

  
b) 

  

lista nr 19 – KWW WIKTORA KIELANA uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – WĘGRZYN Marian Stefan 

  
c) 

  

lista nr 20 – KWW MACIEJA OSTROWSKIEGO uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – PODMOKŁY Jan 

  – WÓJTOWICZ Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 13. 

Wybory do Rady Gminy Chełmiec 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 19 537. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 11 875 osób, to jest 

60,78% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 18 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI 

  2) lista nr 19 KWW ZGODA ŁĄCZY 

  3) lista nr 20 KWW CZAS NA ZMIANY CHEŁMIEC 

  4) lista nr 21 KWW ZGODA RAZEM 

  5) lista nr 22 KWW SPRAWIEDLIWOŚĆ, PRACA, RODZINA 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 673; 

  4) głosów ważnych oddano 4 473; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 19 – KWW ZGODA ŁĄCZY uzyskała 5 mandatów; radnymi z tej listy 

zostali wybrani: 

  – MORDARSKI Zbigniew 

  – MRÓZ Jan Stanisław 

  – SMAJDOR Zdzisław Michał 

  – SZOŁDROWSKI Wiesław 

  – TYRKIEL Andrzej 

  
b) 

  

lista nr 21 – KWW ZGODA RAZEM uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – STAWIARSKI Jan Stanisław 

  
c) 

  

lista nr 22 – KWW SPRAWIEDLIWOŚĆ, PRACA, RODZINA uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BODZIONY Józef Tadeusz 

  – PIETRZAK Bogusława Władysława 

  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 2 698; 

  4) głosów ważnych oddano 2 504; 

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

  
a) 

  

lista nr 18 – KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – PORĘBA Stanisław Marek 

  
b) 

  

lista nr 19 – KWW ZGODA ŁĄCZY uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy 

zostali wybrani: 

  – JABŁOŃSKI Józef 

  – PIETRZAK Bogusław Stanisław 

  
c) 

  

lista nr 22 – KWW SPRAWIEDLIWOŚĆ, PRACA, RODZINA uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KONAR Józef 

  – LIS Tadeusz Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 504; 

  4) głosów ważnych oddano 4 292; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 18 – KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – FURTAK Stanisław Władysław 

  
b) 

  

lista nr 19 – KWW ZGODA ŁĄCZY uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej listy 

zostali wybrani: 

  – BIENIEK Jan Piotr 

  – SKRZYPIEC Stanisław Marian 

  – ŻELAZKO Sławomir Józef 

  
c) 

  

lista nr 21 – KWW ZGODA RAZEM uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy 

zostali wybrani: 

  – BOGDANOWICZ Paweł 

  – ZAJĄC Stanisław 

  
d) 

  

lista nr 22 – KWW SPRAWIEDLIWOŚĆ, PRACA, RODZINA uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – PORĘBA Marek 

  – ZYGMUNT Józef Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 



– 363 – 

  

Rozdział 14. 

Wybory do Rady Gminy Grybów 

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 17 442. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9 710 osób, to jest 

55,67% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 18 KW SWAL "POROZUMIENIE GRYBOWSKIE" 

  2) lista nr 19 KWW NASZA GMINA GRYBÓW 

  3) lista nr 20 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GM. GRYBÓW 

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 2 282; 

  4) głosów ważnych oddano 2 180; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 18 – KW SWAL "POROZUMIENIE GRYBOWSKIE" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – MATUSZEWSKI Bogumił Piotr 

  
b) 

  

lista nr 20 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GM. GRYBÓW 

uzyskała 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JANUS Lucjan Józef 

  – KRUCZEK Marian Stanisław 

  – KRUCZEK Antoni 

  – SKIBIAK Zdzisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 3 028; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) 

  

lista nr 18 – KW SWAL "POROZUMIENIE GRYBOWSKIE" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – DURLAK Wiktor Michał 

  
b) 

  

lista nr 19 – KWW NASZA GMINA GRYBÓW uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – WOJTAS Piotr Robert 

  
c) 

  

lista nr 20 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GM. GRYBÓW 

uzyskała 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KROK Adam 

  – NIEPSUJ Jan 

  – OLCHAWSKI Czesław Jan 

  – RADZIK 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 1 988; 

  4) głosów ważnych oddano 1 908; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 18 – KW SWAL "POROZUMIENIE GRYBOWSKIE" uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GŁÓWCZYK Kazimierz 

  – LASKOSZ Stanisław 

  
b) 

  

lista nr 20 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GM. GRYBÓW 

uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GRUCA Antoni 

  – GRUCA Adam Stanisław 

  – SMOŁA Jan Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 265; 

  4) głosów ważnych oddano 2 141; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 18 – KW SWAL "POROZUMIENIE GRYBOWSKIE" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 
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  – WIATR Wiesław Stanisław 

  
b) 

  

lista nr 19 – KWW NASZA GMINA GRYBÓW uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – MIGACZ Jacek Maciej 

  
c) 

  

lista nr 20 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GM. GRYBÓW 

uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DUSZA Józef 

  – DZIEDZIC Łukasz 

  – OLSZANECKI Krzysztof Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 15. 

Wybory do Rady Miejskiej w Starym Sączu 

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 17 538. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9 139 osób, to jest 

52,11% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  2) lista nr 18 KWW GMINNE POROZUMIENIE WYBORCZE 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 739; 

  4) głosów ważnych oddano 2 598; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – KUCHARSKA Zofia Helena 

  – PASOŃ Bogumiła Maria 

  
b) 

  

lista nr 18 – KWW GMINNE POROZUMIENIE WYBORCZE uzyskała 

4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – LELEK Jacek Tomasz 

  – LIS Marian Jan 

  – SZCZEPANIAK Sławomir Piotr 

  – ZIELIŃSKA Ewa Elżbieta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 089; 

  4) głosów ważnych oddano 1 965; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – KURNYTA Marek Michał 

  – ZIĘBA Ewa Małgorzata 

  
b) 

  

lista nr 18 – KWW GMINNE POROZUMIENIE WYBORCZE uzyskała 

3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – SEKUŁA Marek Maciej 

  – STAWIARSKI Andrzej 

  – ZYCH Andrzej Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 126; 

  4) głosów ważnych oddano 2 018; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – FLOREK Władysław Michał 

  – SOBCZAK Jerzy Kazimierz 

  
b) 

  

lista nr 18 – KWW GMINNE POROZUMIENIE WYBORCZE uzyskała 

3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GARBACZ Mirosław Franciszek 

  – GIZICKI Kazimierz Wojciech 

  – SZEWCZYK Mieczysław Michał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 185; 

  4) głosów ważnych oddano 2 048; 

  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: 

  – KURZEJA Czesław Sylwester 

  
b) 

  

lista nr 18 – KWW GMINNE POROZUMIENIE WYBORCZE uzyskała 

4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CYCOŃ Marian Adam 

  – JANCZAK Jan 

  – ŁOMNICKA Elżbieta 

  – RAMS Włodzimierz Witek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 16. 

Wybory do Rady Miasta Nowy Targ 

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 26 623. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 12 308 osób, to jest 

46,23% 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 18 KWW "ZWIĄZEK NOWOTARŻAN" 

  4) lista nr 19 KW S."NOWOTARŻANIE" 

  5) lista nr 20 KW PODHALAŃSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  6) lista nr 21 KWW NASZE MIASTO 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 293; 
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  4) głosów ważnych oddano 3 152; 

  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: 

  – GLONEK Michał 

  – RAJSKI Andrzej Stanisław 

  
b) 

  

lista nr 18 – KWW "ZWIĄZEK NOWOTARŻAN" uzyskała 1 mandat; radnym 

z tej listy został wybrany: 

  – MIKOŁAJSKI Lesław Piotr 

  
c) 

  

lista nr 19 – KW S."NOWOTARŻANIE" uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – LUBERDA Grzegorz Tadeusz 

  
d) 

  

lista nr 20 – KW PODHALAŃSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – ŁAPSA Jan Władysław 

  – TRUTY Tadeusz 

  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 5 133; 

  4) głosów ważnych oddano 4 847; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BATKIEWICZ Marek Rafał 

  – ZAPIÓRKOWSKI Włodzimierz Tadeusz 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – MORAWA Tadeusz Stanisław 

  – SAMOLEJ Gabriel Marian 

  
c) 

  

lista nr 19 – KW S."NOWOTARŻANIE" uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – RAJSKI Jacenty Wojciech 

  
d) 

  

lista nr 20 – KW PODHALAŃSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – FRYŹLEWICZ Marek Stanisław 

  – TRZCIŃSKI Józef Franciszek 

  
e) 

  

lista nr 21 – KWW NASZE MIASTO uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – WATYCHA Grzegorz Tomasz 

  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 3 882; 

  4) głosów ważnych oddano 3 678; 

  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: 

  – KUBOWICZ Jacek 

  – PUSTÓWKA Leszek Jan 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – KAWKA Janusz Jakub 

  
c) 

  

lista nr 18 – KWW "ZWIĄZEK NOWOTARŻAN" uzyskała 1 mandat; radnym 

z tej listy został wybrany: 

  – SWAŁTEK Andrzej 

  
d) 

  

lista nr 20 – KW PODHALAŃSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – LISZKA Paweł 

  – WOJDYŁA Danuta 

  
e) 

  

lista nr 21 – KWW NASZE MIASTO uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – TARNOWSKI Janusz Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 17. 

Wybory do Rady Gminy w Czarnym Dunajcu 

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 16 853. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 714 osób, to jest 

39,84% uprawnionych do głosowania. 
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4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  2) lista nr 18 KWW WSPÓLNA GMINA - CZARNY DUNAJEC 

  3) lista nr 19 KWW SOLIDARNI Z WYBORCAMI 

  4) lista nr 20 KWW "OJCOWIZNA" 

  5) lista nr 21 KWW SAMORZĄDOWA WSPÓLNOTA PODHALAN 

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 2 381; 

  4) głosów ważnych oddano 2 253; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – STALMACH Józefa Zofia 

  
b) 

  

lista nr 18 – KWW WSPÓLNA GMINA - CZARNY DUNAJEC uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – ZIĘBA Józef Franciszek 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW SOLIDARNI Z WYBORCAMI uzyskała 4 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KLIMOWSKI Władysław Józef 

  – MARDUŁA Kazimierz Jan 

  – PALENIK Beata Anna 

  – SOLARCZYK Jan Józef 

  
d) 

  

lista nr 20 – KWW "OJCOWIZNA" uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została 

wybrana: 

  – KLEPACKA Maria Zofia 

  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 2 063; 

  4) głosów ważnych oddano 1 893; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – KAPAŁKA Edward 

  – SZYMUSIAK Adam Czesław 

  
b) 

  

lista nr 18 – KWW WSPÓLNA GMINA - CZARNY DUNAJEC uzyskała 

3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CHOWANIEC Sebastian Janusz 

  – CZEPIEL Tadeusz 

  – SZUBA Władysław 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW SOLIDARNI Z WYBORCAMI uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – GONCIARCZYK Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 270; 

  4) głosów ważnych oddano 2 145; 

  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: 

  – KRUPA Tadeusz Kazimierz 

  
b) 

  

lista nr 18 – KWW WSPÓLNA GMINA - CZARNY DUNAJEC uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GEWONT Józef 

  – LEJA Andrzej 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW SOLIDARNI Z WYBORCAMI uzyskała 4 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GARBACIAK Tomasz 

  – LIGAS Andrzej Jan 

  – TYLKA Jan 

  – ŻEGLEŃ Antonina 

  
d) 

  

lista nr 20 – KWW "OJCOWIZNA" uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – MIĘTUS Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 18. 

Wybory do Rady Gminy Nowy Targ 

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 17 480. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7 215 osób, to jest 

41,28% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 18 KW ZWIĄZEK PODHALAN W LUDŹMIERZU 

  2) lista nr 19 KWW SAMORZĄDNOŚĆ WIEJSKA 

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 2 467; 

  4) głosów ważnych oddano 2 221; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 18 – KW ZWIĄZEK PODHALAN W LUDŹMIERZU uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – PARZYGNAT Stanisław 

  – WAKSMUNDZKI Stanisław Zbigniew 

  
b) 

  

lista nr 19 – KWW SAMORZĄDNOŚĆ WIEJSKA uzyskała 5 mandatów; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KOLASA Marcin Władysław 

  – KOLASA Marek Andrzej 

  – LEŚNICKI Jan 

  – ŁAPCZYŃSKI Władysław 

  – RADECKI Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 8 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 058; 

  4) głosów ważnych oddano 2 812; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) 

  

lista nr 18 – KW ZWIĄZEK PODHALAN W LUDŹMIERZU uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GROMADA Łukasz Józef 

  – POTOCZAK Bogusław 

  
b) 

  

lista nr 19 – KWW SAMORZĄDNOŚĆ WIEJSKA uzyskała 6 mandatów; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BUŁA Stanisław Henryk 

  – CHOWANIAK Robert 

  – DŁUGI Paweł Jan 

  – KRZYSZTOFEK Anna Maria 

  – PIETRASZEK Józef 

  – SZUMAL Gabriel Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 690; 

  4) głosów ważnych oddano 1 548; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 18 – KW ZWIĄZEK PODHALAN W LUDŹMIERZU uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CZAJA Janina Grażyna 

  – TRUTY Adam 

  
b) 

  

lista nr 19 – KWW SAMORZĄDNOŚĆ WIEJSKA uzyskała 4 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GAWRYŚ Edward Michał 

  – HAJNOS Adam Józef 

  – ŁABUDA Jan 

  – PARZYGNAT Wiesław Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 19. 

Wybory do Rady Miejskiej w Olkuszu 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

23 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 41 518. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 20 359 osób, to jest 

49,04% 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 15 KWW SAMORZĄD 2007-2013 

  5) lista nr 17 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA PRZYMIERZE 

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 4 683; 

  4) głosów ważnych oddano 4 451; 

  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: 

  – DUDKIEWICZ Janusz Piotr 

  – KULAWIK Lucyna 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KUCHARZYK Jan Władysław 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – OSUCH Leszek Kazimierz 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA PRZYMIERZE 

uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – KIEŁTYKA Ewa Beata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 244; 

  4) głosów ważnych oddano 4 064; 

  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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  – DRAPACZ Andrzej Józef 

  – PIAŚNIK Roman 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – SARECKI Józef Eugeniusz 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – DĄBEK Janusz Henryk 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA PRZYMIERZE 

uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – ŻAK-PIETRAS Grażyna Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 176; 

  4) głosów ważnych oddano 4 925; 

  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: 

  – CHŁOSTA Wacław 

  – ROSOŁEK Artur Andrzej 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GAŁKA Jarosław Jerzy 

  – KASZA Renata Irena 

  
c) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – BUJAS Beniamin Maciej 

  – KMITA Łukasz Marek 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA PRZYMIERZE 

uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – RZEMIENIUK Maria 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 6 256; 

  4) głosów ważnych oddano 5 961; 
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  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – ĆWIĘCZEK Apolinary Tomasz 

  – TOMSIA Grzegorz 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – BIEŃ Małgorzata Julia 

  – KONDEK Włodzimierz Szczepan 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA PRZYMIERZE 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GLEŃ Wojciech Jerzy 

  – STACH Józef Szczepan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 20. 

Wybory do Rady Miejskiej w Wolbromiu 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 19 022. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 10 926 osób, to jest 

57,44% 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 15 KWW SAMORZĄD 2007-2013 

  5) lista nr 17 KWW RUCH OBYWATELSKI DLA GMINY WOLBROM 

  6) lista nr 18 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA PRZYMIERZE 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 265; 

  4) głosów ważnych oddano 4 068; 
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  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BIERNACKI Stanisław 

  – MIZURA Jadwiga 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KOŁODZIEJ Stanisław Tomasz 

  – SIKORA Augustyn Stanisław 

  
c) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – GAMRAT Katarzyna 

  – GIL Andrzej Stanisław 

  
d) 

  

lista nr 15 – KWW SAMORZĄD 2007-2013 uzyskała 1 mandat; radną z tej 

listy została wybrana: 

  – KAZIMIERSKA Ewa Małgorzata 

  
e) 

  

lista nr 18 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA PRZYMIERZE 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – LIGIENZA Marian Wacław 

  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 3 284; 

  4) głosów ważnych oddano 3 159; 

  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: 

  – GBYLICZEK Czesław Stanisław 

  – ŁYSEK Józef Jacek 

  – PYZIO Stanisław 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – MUDYŃ Ireneusz Andrzej 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 
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  – OSUCH Mirosław Kazimierz 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA PRZYMIERZE 

uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – WACH Wiesława Emilia 

  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 3 377; 

  4) głosów ważnych oddano 3 217; 

  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: 

  – GOLDA Kazimierz 

  – SIEWIERSKI Adam 

  – ŻUREK Włodzimierz Jacek 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – GIL Marek Piotr 

  – SYPIEŃ Adam 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW SAMORZĄD 2007-2013 uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – PACIA Kazimierz 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA PRZYMIERZE 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – MACIORA Marcin Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 21. 

Wybory do Rady Miasta Oświęcim 

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 33 372. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 16 168 osób, to jest 

48,45% 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 17 KWW OŚWIĘCIMIANIE OŚWIĘCIMIANOM 

  5) lista nr 18 KWW "NASZE MIASTO OŚWIĘCIM" 

  6) lista nr 19 KW SAMORZĄDNY OŚWIĘCIM 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 299; 

  4) głosów ważnych oddano 4 099; 

  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: 

  – BARCIK Janina Maria 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GRZYBEK Henryk Kazimierz 

  – KOS Elżbieta 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – POTACZEK Jacek 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW OŚWIĘCIMIANIE OŚWIĘCIMIANOM uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – GROSSER Jacek Wojciech 

  
e) 

  

lista nr 19 – KW SAMORZĄDNY OŚWIĘCIM uzyskała 1 mandat; radną z tej 

listy została wybrana: 

  – MARGOL Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 041; 

  4) głosów ważnych oddano 3 808; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) 

  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – GRUBKA Wojciech Piotr 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GÓRALCZYK Adam Leszek 

  – KOPEĆ Grażyna Halina 

  – ŻAK Sylwia Urszula 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – ŁOZIŃSKI Waldemar 

  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 4 171; 

  4) głosów ważnych oddano 3 973; 

  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: 

  – ŁAKOMY Kazimierz Mieczysław 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – HERTIG Piotr Wojciech 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – STARZYŃSKI Maciej Henryk 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW "NASZE MIASTO OŚWIĘCIM" uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KUĆKA Piotr Michał 

  
e) 

  

lista nr 19 – KW SAMORZĄDNY OŚWIĘCIM uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – GRUBKA 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 3 657; 

  4) głosów ważnych oddano 3 466; 

  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: 

  – WRONA Zbigniew Leszek 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JAKUBOWSKI Andrzej 

  – STOCH Jacek Grzegorz 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – BIERNAT Stanisław Józef 

  
d) 

  

lista nr 19 – KW SAMORZĄDNY OŚWIĘCIM uzyskała 1 mandat; radną z tej 

listy została wybrana: 

  – FYDEREK Danuta Barbara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 22. 

Wybory do Rady Miejskiej w Brzeszczach 

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 17 773. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8 681 osób, to jest 

48,84% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 17 KWW BEZPARTYJNI DLA GMINY 

  5) lista nr 18 KWW BLOK SAMORZĄDOWY + 

  6) lista nr 19 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GM. BRZESZCZE 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 017; 

  4) głosów ważnych oddano 1 901; 

  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: 

  – WAWRO Tadeusz Kazimierz 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – BUKOWSKI Mirosław Dionizy 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – SZOT Radosław Paweł 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW BEZPARTYJNI DLA GMINY uzyskała 1 mandat; radnym 

z tej listy został wybrany: 

  – ALBIN Wiesław Adam 

  
e) 

  

lista nr 19 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GM. BRZESZCZE 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – SOCHA Danuta Wiesława 

  – ZALWOWSKI Krzysztof Robert 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 919; 

  4) głosów ważnych oddano 2 780; 

  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: 

  – KASPRZYK HAŁAT Anna 

  – ŻUREK Danuta Maria 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – KOLASA Zbigniew Krzysztof 

  – SAJDAK Stanisław 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW BEZPARTYJNI DLA GMINY uzyskała 1 mandat; radnym 

z tej listy został wybrany: 

  – PASTUSZKA Stanisław 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW BLOK SAMORZĄDOWY + uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – SOJKA Jerzy Jan 

  
e) 

  

lista nr 19 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GM. BRZESZCZE 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 
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  – CZOPEK Marek Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 745; 

  4) głosów ważnych oddano 3 540; 

  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: 

  – SENKOWSKI Kazimierz 

  – WĄSIK Barbara Jadwiga 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – WAWRO Jacek 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW BEZPARTYJNI DLA GMINY uzyskała 1 mandat; radnym 

z tej listy został wybrany: 

  – BIELENIN Krzysztof syn Władysława 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW BLOK SAMORZĄDOWY + uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – LIKUS Jan 

  
e) 

  

lista nr 19 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GM. BRZESZCZE 

uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CZUWAJ Bogdan 

  – DROBNY Sławomir 

  – WŁOSZEK Arkadiusz Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 23. 

Wybory do Rady Miejskiej w Kętach 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 27 315. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 13 194 osób, to jest 

48,30% 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 17 KWW "POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE" 

  3) lista nr 18 KW MIASTO I GMINA KĘTY XXI 

  4) lista nr 19 KWW "KĘCZANIE DLA KĘT" 

  5) lista nr 20 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA - KĘTY 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 539; 

  4) głosów ważnych oddano 3 389; 

  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: 

  – CWYNAR Jerzy Franciszek 

  
b) 

  

lista nr 18 – KW MIASTO I GMINA KĘTY XXI uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BĄK Tomasz Robert 

  – BŁASIAK Marek 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW "KĘCZANIE DLA KĘT" uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – DRZYŻDŻYK Stanisław Tadeusz 

  
d) 

  

lista nr 20 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA - KĘTY uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – PUDEŁKO Henryka Maria 

  – WIŚNIOWSKI Andrzej Czesław 

  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 5 450; 

  4) głosów ważnych oddano 5 174; 

  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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  – FURTAK Ludwik 

  
b) 

  

lista nr 17 – KWW "POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KLĘCZAR Krzysztof Jan 

  
c) 

  

lista nr 18 – KW MIASTO I GMINA KĘTY XXI uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MOJŻESZ Antoni Franciszek 

  – NYCZ Józef Alfred 

  
d) 

  

lista nr 19 – KWW "KĘCZANIE DLA KĘT" uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – ZAWADZKI Eugeniusz Marian 

  
e) 

  

lista nr 20 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA - KĘTY uzyskała 

3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – FICOŃ Rafał 

  – GAWĘDA Wiesław Maksymilian 

  – ŻAK Grzegorz Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 205; 

  4) głosów ważnych oddano 3 873; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 18 – KW MIASTO I GMINA KĘTY XXI uzyskała 4 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KRUCZAŁA Janusz 

  – KUŹMA Lesław Bartłomiej 

  – RYBACKI Jerzy 

  – ŻAK Aneta Małgorzata 

  
b) 

  

lista nr 20 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA - KĘTY uzyskała 

3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BABIUCH Kazimierz Stanisław 

  – JANECZKO Ryszard Józef 

  – MAJDA Agata Renata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 24. 

Wybory do Rady Gminy Tarnów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 18 715. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 10 302 osób, to jest 

55,05% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  2) lista nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GM. TARNÓW 

  3) lista nr 19 KWW GT "NASZA WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ" 

  4) lista nr 21 KWW GMINA TARNÓW WSPÓLNA SPRAWA 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 2 824; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – KŁÓSEK Mieczysław Marek 

  – PRENDOTA Andrzej 

  
b) 

  

lista nr 18 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GM. TARNÓW 

uzyskała 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MITERA Wiesława 

  – NYTKO Mieczysław 

  – SOLAK Henryk Tadeusz 

  – STACH Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 8 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 868; 

  4) głosów ważnych oddano 3 704; 



– 387 – 

  

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – GUT Zbigniew Adam 

  – SARAD Stanisław Kazimierz 

  
b) 

  

lista nr 18 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GM. TARNÓW 

uzyskała 5 mandatów; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JAMRÓG Józef Zbigniew 

  – KURTYKA Tadeusz 

  – ŁAŚKO Bartosz Przemysław 

  – WOJTAROWICZ Eugeniusz Piotr 

  – ŻUREK Dariusz Aleksander 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW GT "NASZA WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – RYBSKI Piotr Maciej 

  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 3 430; 

  4) głosów ważnych oddano 3 267; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 18 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GM. TARNÓW 

uzyskała 5 mandatów; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DRWAL Grzegorz Jan 

  – FILAR Zbigniew Władysław 

  – NOWAK Jan Stanisław 

  – SKÓRKA Jan Andrzej 

  – SZARY Roman Tadeusz 

  
b) 

  

lista nr 19 – KWW GT "NASZA WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – TADEL Janusz Michał 

  
c) 

  

lista nr 21 – KWW GMINA TARNÓW WSPÓLNA SPRAWA uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KOSIBA Jerzy Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 25. 

Wybory do Rady Miasta Zakopane 

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 22 536. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 11 200 osób, to jest 

49,70% 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 15 KWW "JEDNOŚĆ TATRZAŃSKA" 

  3) lista nr 20 KW TATRZAŃSKI KLUB NIEZALEŻNYCH 

  4) lista nr 22 KWW TWOJE ZAKOPANE 

  5) lista nr 24 KWW SOLIDARNE ZAKOPANE 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 3 607; 

  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: 

  – JĘDRYSIAK Jerzy 

  – WOJAK Maciej Kazimierz 

  
b) 

  

lista nr 15 – KWW "JEDNOŚĆ TATRZAŃSKA" uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – GĄSIENICA-WALCZAK Jan Maciej 

  
c) 

  

lista nr 22 – KWW TWOJE ZAKOPANE uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – HYC Andrzej 

  – SZCZERBA Zbigniew Piotr 

  
d) 

  

lista nr 24 – KWW SOLIDARNE ZAKOPANE uzyskała 2 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 
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  – ŁUKASZCZYK Władysław Jan 

  – MITAN-ABEL Marzena 

  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 3 906; 

  4) głosów ważnych oddano 3 746; 

  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: 

  – RZANKOWSKI Maciej Władysław 

  – SOLAŃSKA Bożena Maria 

  
b) 

  

lista nr 15 – KWW "JEDNOŚĆ TATRZAŃSKA" uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – FIGLARZ Zbigniew Andrzej 

  
c) 

  

lista nr 20 – KW TATRZAŃSKI KLUB NIEZALEŻNYCH uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – TRZASKOŚ Marek 

  
d) 

  

lista nr 22 – KWW TWOJE ZAKOPANE uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – MAJCHER Janusz Wojciech 

  
e) 

  

lista nr 24 – KWW SOLIDARNE ZAKOPANE uzyskała 2 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – FIGIEL Józef 

  – ZACHARKO Jerzy 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 3 538; 

  4) głosów ważnych oddano 3 399; 

  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: 

  – BACHLEDA-CURUŚ Maria Zofia 

  – DONATOWICZ Marek Artur 

  
b) 

  

lista nr 15 – KWW "JEDNOŚĆ TATRZAŃSKA" uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – BYSTRZYCKI Wawrzyniec Leonard 

  – DORULA Leszek 

  
c) 

  

lista nr 20 – KW TATRZAŃSKI KLUB NIEZALEŻNYCH uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – TATAR Wojciech Dominik 

  
d) 

  

lista nr 22 – KWW TWOJE ZAKOPANE uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – SOLIK Wojciech Marek 

  
e) 

  

lista nr 24 – KWW SOLIDARNE ZAKOPANE uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – KOWALIK Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 26. 

Wybory do Rady Miejskiej w Andrychowie 

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 34 959. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 17 066 osób, to jest 

48,82% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 17 KWW NASZA GMINA ANDRYCHÓW 

  5) lista nr 18 KWW FORUM GOSPODARCZE 

  6) lista nr 19 KWW BEZPARTYJNI GMINY ANDRYCHÓW 

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 4 533; 

  4) głosów ważnych oddano 4 299; 

  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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  – WDOWIK Marek Grzegorz 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – TOMIAK Krzysztof Marek 

  
c) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – BIŁKO Tadeusz 

  – PIETRAS Jan Józef 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW NASZA GMINA ANDRYCHÓW uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – ŻYDEK Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 138; 

  4) głosów ważnych oddano 3 952; 

  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: 

  – SZCZEPAŃSKI Kazimierz 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BABSKI Roman Stanisław 

  – KOBIELUS Maciej Dominik 

  
c) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – KUBIEŃ Krzysztof 

  – MAŁECKI Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 567; 

  4) głosów ważnych oddano 4 338; 

  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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  – POLAK Wojciech 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – RAJDA Adam Eugeniusz 

  – SORDYL Jan Stanisław 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW NASZA GMINA ANDRYCHÓW uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MRAWCZYŃSKI Jerzy Józef 

  – ŻYDEK Stanisława 

  
d) 

  

lista nr 19 – KWW BEZPARTYJNI GMINY ANDRYCHÓW uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KOWALCZYK Adam 

  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 3 828; 

  4) głosów ważnych oddano 3 608; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 4 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – KUBIK Adam Józef 

  – PRYSTACKI Roman 

  – RAKOWSKI Mieczysław Kazimierz 

  – RZADEK Alina Maria 

  
b) 

  

lista nr 17 – KWW NASZA GMINA ANDRYCHÓW uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – ŁYSOŃ Wiesław Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 27. 

Wybory do Rady Miejskiej w Wadowicach 

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 30 210. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 13 485 osób, to jest 

44,64% uprawnionych do głosowania. 
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4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 17 KWW WSPÓLNY DOM 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 737; 

  4) głosów ważnych oddano 3 537; 

  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: 

  – KAMIŃSKA Janina Ewa 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – HUCISKO Stanisław Jan 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – SZCZUR Zdzisław Stanisław 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW WSPÓLNY DOM uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej listy 

zostali wybrani: 

  – KLINOWSKI Mateusz Michał 

  – OGIEGŁO Michał Józef 

  – ZADORA Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 3 139; 

  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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  – PETEK Andrzej Jan 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JANAS Paweł Michał 

  – ODROZEK Henryk Jerzy 

  
c) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – WODYŃSKA Stanisława Irena 

  
d) 

  

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

został wybrany: 

  – LICHWIARSKI Kazimierz Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 967; 

  4) głosów ważnych oddano 2 801; 

  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: 

  – RAMENDA Tomasz Marek 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – STRZEŻOŃ Andrzej 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW WSPÓLNY DOM uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej listy 

zostali wybrani: 

  – CHOLEWKA Józef 

  – KUBATA Marek Leszek 

  – RUŁA Mariusz 

  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 3 424; 

  4) głosów ważnych oddano 3 248; 

  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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  – KUZON Kazimierz Andrzej 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – POTOCZNA Maria 

  – SALACHNA Krzysztof Wojciech 

  
c) 

  

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

zostali wybrani: 

  – GAŁUSZKA Andrzej 

  – STOPA Paweł Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 28. 

Wybory do Rady Miejskiej w Niepołomicach 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 18 574. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9 919 osób, to jest 

53,40% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  2) lista nr 17 KWW LISTA NIEZALEŻNA 

  3) lista nr 19 KWW RAZEM NIEPOŁOMICE 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 272; 

  4) głosów ważnych oddano 4 079; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – KORABIK Marta Ewa 

  
b) 

  

lista nr 17 – KWW LISTA NIEZALEŻNA uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 
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  – JASONEK Tadeusz Władysław 

  – TRZOS Józef 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW RAZEM NIEPOŁOMICE uzyskała 5 mandatów; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – JANUSZ Paweł Marian 

  – JUSZCZYŃSKI Waldemar Marceli 

  – KĄCKI Tadeusz Jan 

  – POST Barbara Teresa 

  – PTAK Roman Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 3 032; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – FRONT Anna Maria 

  
b) 

  

lista nr 17 – KWW LISTA NIEZALEŻNA uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 

została wybrana: 

  – KRYSTIAN Anna Maria 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW RAZEM NIEPOŁOMICE uzyskała 5 mandatów; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – CIASTOŃ Marek 

  – KOROL Adam Kazimierz 

  – PYRZ Józef Jan 

  – SUŚLIK Adam Stanisław 

  – ZIELIŃSKA Stanisława 

  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 2 400; 

  4) głosów ważnych oddano 2 254; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – URYGA Michał 

  
b) 

  

lista nr 17 – KWW LISTA NIEZALEŻNA uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – BORKOWSKI Jan Stanisław 

  – WNĘK Edward Józef 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW RAZEM NIEPOŁOMICE uzyskała 3 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – GĄSŁOWSKI Andrzej Tadeusz 

  – ŚLIWIŃSKI Stanisław 

  – TOMALA Tomasz Konrad 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 29. 

Wybory do Rady Miejskiej w Wieliczce 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

23 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 40 421. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 18 621 osób, to jest 

46,07% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  2) lista nr 17 KWW ARTURA KOZIOŁA 

  3) lista nr 18 KWW PONAD PODZIAŁAMI 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 739; 

  4) głosów ważnych oddano 6 500; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – MARZEC Piotr Franciszek 

  – PTAK Piotr 

  – SINKUNAS Halina 

  
b) 

  

lista nr 17 – KWW ARTURA KOZIOŁA uzyskała 4 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – KONIECZNY Damian Łukasz 

  – KOZIOŁ Artur Stanisław 

  – KRYSA Paweł 

  – ROEHLICH Michał Janusz 

  
c) 

  

lista nr 18 – KWW PONAD PODZIAŁAMI uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – SIKORA Jan Julian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 761; 

  4) głosów ważnych oddano 5 494; 

  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: 

  – DYGA Andrzej Michał 

  – WARZECHA Andrzej Piotr 

  
b) 

  

lista nr 17 – KWW ARTURA KOZIOŁA uzyskała 4 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – BOCHENEK Rafał Paweł 

  – LURANIEC Tadeusz Marcin 

  – SADKIEWICZ Łukasz 

  – ZABAWA Agnieszka Genowefa 

  
c) 

  

lista nr 18 – KWW PONAD PODZIAŁAMI uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – MURZYN Jan 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 6 121; 

  4) głosów ważnych oddano 5 890; 
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  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MICHALIK Maria Genowefa 

  – STANEK Szczepan Paweł 

  
b) 

  

lista nr 17 – KWW ARTURA KOZIOŁA uzyskała 5 mandatów; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – BROŻEK Alojzy 

  – DYRDA Adam 

  – GAWOR Stanisław Franciszek 

  – HARTABUS Włodzimierz Kazimierz 

  – WOŹNIAK Maria 

  
c) 

  

lista nr 18 – KWW PONAD PODZIAŁAMI uzyskała 1 mandat; radną z tej 

listy została wybrana: 

  – SITKO Maria Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Dział III 

Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu 
 

Rozdział 1. 

Wybory do Rady Miasta Krakowa 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

43 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 586 072. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 253 006 osób, to jest 

43,17% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 17 KWW JACKA MAJCHROWSKIEGO 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 41 969; 

  4) głosów ważnych oddano 40 626; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BASSARA Magdalena Maria 

  – JANTOS Małgorzata Krystyna 

  – SONIK Jerzy Jacek 

  – STAWOWY Grzegorz Klaudiusz 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – RACHWAŁ Stanisław 

  – TATARA Agata Iwona 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW JACKA MAJCHROWSKIEGO uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – FRIEDIGER Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 42 415; 

  4) głosów ważnych oddano 41 056; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CHWAJOŁ Janusz Ryszard 

  – JAŚKOWIEC Dominik Andrzej 

  – MALISZEWSKA Teodozja Janina 

  – ŚCIGALSKI Paweł Jakub 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – DUDA Andrzej Sebastian 

  – KOSIOR Bolesław Henryk 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW JACKA MAJCHROWSKIEGO uzyskała 1 mandat; radną z 

tej listy została wybrana: 

  – PROKOP-STASZECKA Anna Barbara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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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 38 468; 

  4) głosów ważnych oddano 37 333; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – den BULT Patrick 

  – HAWRANEK Andrzej Maria 

  – PATENA Marta Elżbieta 

  – WĘGRZYN Paweł Hubert 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – GILARSKI Mirosław Jan 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW JACKA MAJCHROWSKIEGO uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – MAJCHROWSKI Jacek Maria 

  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 30 504; 

  4) głosów ważnych oddano 29 390; 

  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: 

  – KOŚMIDER Bogusław Andrzej 

  – PTASZKIEWICZ Sławomir Grzegorz 

  – WOJCIECHOWSKA Andżelika 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – KAPUŚCIŃSKI Ryszard 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW JACKA MAJCHROWSKIEGO uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – MIGDAŁ Adam Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 32 239; 

  4) głosów ważnych oddano 30 999; 

  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: 

  – FIJAŁKOWSKA Grażyna Anna 

  – PABIAN Katarzyna Maria 

  – WOJTOWICZ Wojciech 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – DUREK Krzysztof Stanisław 

  – SZYMAŃSKI Marcin Stanisław 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW JACKA MAJCHROWSKIEGO uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – TRZMIEL Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 33 879; 

  4) głosów ważnych oddano 32 585; 

  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: 

  – HOHENAUER Marek Jan 

  – WOŹNIAKIEWICZ Jerzy Adam 

  – ZIĘBA Stanisław 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – NOWAK Barbara Ewa 

  – PILCH Józef Adam 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW JACKA MAJCHROWSKIEGO uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – GARDA Bartłomiej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 33 532; 

  4) głosów ważnych oddano 31 884; 

  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: 

  – FEDOROWICZ Jerzy Maciej 

  – PAJDO Robert Wojciech 

  – URYNOWICZ Tomasz Mariusz 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – PIETRUS Włodzimierz Wacław 

  – PORĘBSKI Edward Jan 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW JACKA MAJCHROWSKIEGO uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – PIETRZYK Sławomir Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 2. 

Wybory do Rady Miasta Nowego Sącza 

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 66 986. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 33 247 osób, to jest 

49,63% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  3) lista nr 16 KWW KAZIMIERZA SASA 

  4) lista nr 17 KWW RYSZARDA NOWAKA 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 568; 

  4) głosów ważnych oddano 8 301; 
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  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – FECKO Grzegorz Józef 

  – LACHOWICZ Piotr Michał 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – KWIATKOWSKI Janusz Marian 

  – WITUSZYŃSKI Jerzy Janusz 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW RYSZARDA NOWAKA uzyskała 2 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – CHOWANIEC Elżbieta 

  – GWIŻDŻ Jerzy Lesław 

  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 7 446; 

  4) głosów ważnych oddano 7 208; 

  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: 

  – BASTA Tomasz Piotr 

  – HOJNOR Józef Krzysztof 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – CZERNECKI Artur Julian 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW RYSZARDA NOWAKA uzyskała 2 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – GWIŻDŻ Mieczysław Jan 

  – RĄCZKOWSKI Antoni Józef 

  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 9 280; 

  4) głosów ważnych oddano 8 959; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DOBOSZ Grzegorz Władysław 

  – GAJDOSZ Tadeusz Władysław 

  – GRYŹLAK Józef 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – JUROWICZ Barbara Stanisława 

  – WICHER Patryk Tomasz 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW RYSZARDA NOWAKA uzyskała 2 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – CHOMONCIK Stefan 

  – KULPA Tadeusz Mieczysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 953; 

  4) głosów ważnych oddano 7 680; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – OPIŁO Jan Kazimierz 

  – WIKTOR Józef Antoni 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – ŻYŁKA Krzysztof Kazimierz 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW RYSZARDA NOWAKA uzyskała 2 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – JAWOR Bożena 

  – LEGUTKO Konstanty Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 3. 

Wybory do Rady Miejskiej w Tarnowie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

25 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 93 174. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 40 029 osób, to jest 

42,96% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 15 KWW RYSZARDA ŚCIGAŁY TARNOWIANIE 

  5) lista nr 16 KWW KOCHAM TARNÓW 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 10 641; 

  4) głosów ważnych oddano 10 237; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – WARDZAŁA Robert Marian 

  – WOLIŃSKA Agnieszka 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – KOPROWSKI Kazimierz 

  – SAJDAK Adam Józef 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW RYSZARDA ŚCIGAŁY TARNOWIANIE uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – ŚCIGAŁA Ryszard Aleksander 

  – WRONA Stefan 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 11 310; 

  4) głosów ważnych oddano 10 863; 

  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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  – KWAŚNY Jakub Michał 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BORYS-LATAŁA Maria 

  – SŁOMKA-NAROŻAŃSKI Henryk 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – KLIMEK Stanisław 

  – KORCZAK Roman Henryk 

  – ŁABNO Jacek Jan 

  
d) 

  

lista nr 15 – KWW RYSZARDA ŚCIGAŁY TARNOWIANIE uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – MAZUR Tadeusz Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 10 360; 

  4) głosów ważnych oddano 9 968; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BABUŚKA Bartłomiej 

  – MĘKAL Małgorzata Katarzyna 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – CZECH Anna Małgorzata 

  – DRWAL Marek Krystian 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW RYSZARDA ŚCIGAŁY TARNOWIANIE uzyskała 

3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BARWACZ Grażyna 

  – HEBDA Jerzy Stanisław 

  – RADOŃ 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 7 718; 
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  4) głosów ważnych oddano 7 446; 

  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: 

  – BAZUŁA Krzysztof Robert 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – ŚWIATŁOWSKI Grzegorz Andrzej 

  
c) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – KĄDZIELAWSKI Grzegorz Krzysztof 

  – KOPROWSKA Barbara Maria 

  
d) 

  

lista nr 15 – KWW RYSZARDA ŚCIGAŁY TARNOWIANIE uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – NIEDOJADŁO Jan Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Dział IV 

Wybory do rad powiatów 
 

Rozdział 1. 

Wybory do Rady Powiatu Bocheńskiego 

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 80 062. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 42 785 osób, to jest 

53,44% 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 15 KWW "NASZA WSPÓLNA SPRAWA" 

  4) lista nr 16 KWW SAMORZĄDOWO-LUDOWY 

  5) lista nr 18 KW BOCHNIA I ZIEMIA BOCHEŃSKA - RAZEM 

  6) lista nr 19 KWW "NASZ SAMORZĄD" 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 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 12 063; 

  4) głosów ważnych oddano 11 575; 

  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: 

  – KOSTUREK Anna Elżbieta 

  – PAJĄK Jacek Paweł 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – CAŁKA Tomasz Jacek 

  – ROZENBAJGIER Ryszard 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW "NASZA WSPÓLNA SPRAWA" uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – RZEPECKI Aleksander Rafał 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW SAMORZĄDOWO-LUDOWY uzyskała 1 mandat; radnym 

z tej listy został wybrany: 

  – WĘGRZYN Ludwik Kajetan 

  
e) 

  

lista nr 18 – KW BOCHNIA I ZIEMIA BOCHEŃSKA - RAZEM uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – LYSY Jerzy Leon 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 224; 

  4) głosów ważnych oddano 6 748; 

  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: 

  – WOŹNICKI Wacław 

  
b) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – GĄSIOREK Bernadetta 

  
c) 

  

lista nr 18 – KW BOCHNIA I ZIEMIA BOCHEŃSKA - RAZEM uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – IGNACYK Eugenia Karolina 

  – RACZYŃSKI 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 6 201; 

  4) głosów ważnych oddano 5 718; 

  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: 

  – CHOLEWA Wiesław Marian 

  
b) 

  

lista nr 15 – KWW "NASZA WSPÓLNA SPRAWA" uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KOŁODZIEJCZYK Krzysztof Bogdan 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW "NASZ SAMORZĄD" uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – KOPAŃCZYK Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 954; 

  4) głosów ważnych oddano 6 446; 

  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: 

  – GONDEK MATUSIK Barbara 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – SZCZYGIEŁ Łukasz Marek 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW "NASZA WSPÓLNA SPRAWA" uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – DZIADOWIEC Aleksander Józef 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW SAMORZĄDOWO-LUDOWY uzyskała 1 mandat; radnym 

z tej listy został wybrany: 

  – LIS Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 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 10 343; 

  4) głosów ważnych oddano 9 332; 

  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: 

  – KUKLA Wiesław 

  – MARZEC Jarosław Andrzej 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – ROJ Robert Tadeusz 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW "NASZA WSPÓLNA SPRAWA" uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KRAWCZYK Piotr Paweł 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW SAMORZĄDOWO-LUDOWY uzyskała 1 mandat; radnym 

z tej listy został wybrany: 

  – TROJAN Mieczysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 2. 

Wybory do Rady Powiatu Brzeskiego 

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 71 843. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 35 461 osób, to jest 

49,36% 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 15 KWW "SAMORZĄDY RAZEM" 

  4) lista nr 17 KWW BRZESKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  5) lista nr 18 KWW KATOLICKA RODZINA KOLPINGA 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 13 604; 

  4) głosów ważnych oddano 12 895; 

  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: 

  – BRZYK Kazimierz Edward 

  – REMBIASZ Krzysztof Adam 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – PACURA Stanisław 

  – ZYCH Tadeusz Stanisław 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW "SAMORZĄDY RAZEM" uzyskała 2 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – LATOCHA Tomasz Jan 

  – OŻÓG Ryszard 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW BRZESKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GLONEK Kazimiera Bogusława 

  – TOTA Piotr Stanisław 

  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 5 839; 

  4) głosów ważnych oddano 5 400; 

  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: 

  – KOZŁOWSKI Wiesław Kazimierz 

  
b) 

  

lista nr 15 – KWW "SAMORZĄDY RAZEM" uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – GURGUL Tomasz Paweł 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW BRZESKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – POTĘPA Andrzej Robert 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 282; 

  4) głosów ważnych oddano 5 658; 

  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: 

  – GŁADYSZ Robert 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – PATER Sławomir Antoni 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW "SAMORZĄDY RAZEM" uzyskała 2 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – ANTOSZ Marek 

  – ROGÓŻ Anna Helena 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW BRZESKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – ZACHARA Jarosław Edward 

  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 9 736; 

  4) głosów ważnych oddano 8 936; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – GOŁĄB Grzegorz Krzysztof 

  – KĘDER Krzysztof 

  
b) 

  

lista nr 15 – KWW "SAMORZĄDY RAZEM" uzyskała 2 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – CIERNIAK - LAMBERT Ewa Irena 

  – GURGUL Jarosław Kazimierz 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW BRZESKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KANOWNIK Tadeusz Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 3. 

Wybory do Rady Powiatu Chrzanowskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

25 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 104 586. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 49 923 osób, to jest 

47,73% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 15 KW T-STWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI CHRZANOWSKIEJ 

  5) lista nr 16 KWW WSPÓLNY POWIAT CHRZANOWSKI 

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 9 404; 

  4) głosów ważnych oddano 8 446; 

  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: 

  – KAPCIA Danuta Ewa 

  – KOPEĆ Edward Władysław 

  
b) 

  

lista nr 15 – KW T-STWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI CHRZANOWSKIEJ 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KLATKA Zbigniew 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW WSPÓLNY POWIAT CHRZANOWSKI uzyskała 

1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – KASPERCZYK Stanisława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 10 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 16 900; 

  4) głosów ważnych oddano 15 866; 
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  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – SAWKA Henryk Józef 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – LANGWERSKA-MALIK Alicja 

  – POTOCKI Adam Kajetan 

  – ZIELIŃSKI Andrzej Kazimierz 

  – ZUBIK Jolanta Ewa 

  
c) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – KASPEREK Krzysztof 

  – TROJANOWSKA Grażyna 

  
d) 

  

lista nr 15 – KW T-STWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI CHRZANOWSKIEJ 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – GAWRONEK Antoni Władysław 

  
e) 

  

lista nr 16 – KWW WSPÓLNY POWIAT CHRZANOWSKI uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KOWALSKI Leszek Andrzej 

  – URYGA Andrzej Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 9 350; 

  4) głosów ważnych oddano 8 739; 

  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: 

  – LINCZOWSKI Artur Ryszard 

  – PAJĄK Jan 

  – SIUDA Maria 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – KOZIK Krzysztof Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 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 14 269; 

  4) głosów ważnych oddano 13 201; 

  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: 

  – REJDYCH Paweł 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – SIEJKA Kazimierz 

  – SZYBALSKI Tadeusz Andrzej 

  
c) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – JĘDRYSIK Ewa Anna 

  – SZCZĘŚNIAK Janusz Andrzej 

  
d) 

  

lista nr 15 – KW T-STWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI CHRZANOWSKIEJ 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – ADAMCZYK Adam 

  
e) 

  

lista nr 16 – KWW WSPÓLNY POWIAT CHRZANOWSKI uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – JURA Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 4. 

Wybory do Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

17 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 47 410. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 24 595 osób, to jest 

51,88% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 
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  1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  3) lista nr 15 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  4) lista nr 16 KWW PPPD 

  5) lista nr 17 KWW "NIEZALEŻNI POWIŚLE DĄBROWSKIE" 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 508; 

  4) głosów ważnych oddano 7 975; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KWIATKOWSKI Tadeusz 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – KRAJEWSKI Wiesław 

  – WIECZOREK Lesław Piotr 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – GAJDA Marian Stanisław 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW PPPD uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali 

wybrani: 

  – LECHOWICZ Paweł Michał 

  – PANTERA Robert 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 927; 

  4) głosów ważnych oddano 6 497; 

  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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  – BIGOS Bogdan Józef 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – KĄDZIELAWA Robert Jerzy 

  – SZAJOR Marian Józef 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 1 mandat; 

radną z tej listy została wybrana: 

  – POBIEGŁO Barbara Maria 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW "NIEZALEŻNI POWIŚLE DĄBROWSKIE" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – MISIASZEK Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 9 160; 

  4) głosów ważnych oddano 8 522; 

  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: 

  – BĄCZEK Jerzy Janusz 

  – OŻÓG Łukasz Kazimierz 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – BRYK Krzysztof 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – DROŻDŻOWSKI Kazimierz 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW PPPD uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 

wybrany: 

  – URBANIK Andrzej Ignacy 

  
e) 

  

lista nr 17 – KWW "NIEZALEŻNI POWIŚLE DĄBROWSKIE" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KOPIA Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 5. 

Wybory do Rady Powiatu Gorlickiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

23 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 86 866. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 41 135 osób, to jest 

47,35% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  5) lista nr 15 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 10 972; 

  4) głosów ważnych oddano 10 319; 

  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: 

  – KUKLA Rafał Tomasz 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DZIUBINA Roman Józef 

  – SZURA Stanisław 

  
c) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – JAMRO Edward 

  – PŁATEK Tomasz Stanisław 

  
d) 

  

lista nr 15 – KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – ABRAM Józef Marian 

  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 5 192; 

  4) głosów ważnych oddano 4 715; 

  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: 

  – PRZYBYLSKI Jan Adam 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – MATUSIK Andrzej Stanisław 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – BUGNO 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 6 531; 

  4) głosów ważnych oddano 6 021; 

  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: 

  – MIKA Mariusz Józef 

  
b) 

  

lista nr 15 – KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ uzyskała 3 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – DUDA Bogusława Barbara 

  – KAMIŃSKA Zofia 

  – WĘDRYCHOWICZ Mirosław Józef 

  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 9 741; 

  4) głosów ważnych oddano 8 631; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 
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  – TENEROWICZ Karol 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KOSIBA Krzysztof 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – LUDWIN Marek 

  
d) 

  

lista nr 15 – KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ uzyskała 2 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – GÓRSKI Karol 

  – KOSIŃSKI Grzegorz Robert 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 699; 

  4) głosów ważnych oddano 7 781; 

  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: 

  – KASZYK Stanisław 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – LENARD Bogusław Stanisław 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – FRYCZEK Zygmunt 

  
d) 

  

lista nr 15 – KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ uzyskała 2 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – POTOK Zygmunt Stanisław 

  – URBANEK Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 6. 

Wybory do Rady Powiatu Krakowskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

29 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 202 376. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 100 188 osób, to jest 

49,51% 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 15 KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE 

  4) lista nr 16 KW SWS 

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 10 126; 

  4) głosów ważnych oddano 9 361; 

  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: 

  – GRELA Janina 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – KRUK Wojciech Łukasz 

  
c) 

  

lista nr 15 – KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – FAJTO Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 12 564; 

  4) głosów ważnych oddano 11 503; 

  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: 

  – MADEJA Małgorzata 

  
b) 

  

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

tej listy została wybrana: 
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  – KUŁAJ Wanda 

  
c) 

  

lista nr 15 – KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KUSIŃSKI Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 9 471; 

  4) głosów ważnych oddano 8 683; 

  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: 

  – CHRZANOWSKA Anna Józefa 

  
b) 

  

lista nr 15 – KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – OKRAJEK Włodzimierz Wiktor 

  
c) 

  
lista nr 16 – KW SWS uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – ŁOJEK Jarosław Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 15 312; 

  4) głosów ważnych oddano 14 132; 

  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: 

  – GORAJ Lucjan 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – DOLNY Leszek 

  
c) 

  

lista nr 15 – KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – NABAGŁO Tadeusz 

  
d) 

  
lista nr 16 – KW SWS uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – PIEKARA Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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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 12 771; 

  4) głosów ważnych oddano 11 919; 

  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: 

  – CHOCHÓŁ Paweł Przemysław 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – PAŁKA Wojciech Łukasz 

  
c) 

  

lista nr 15 – KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE uzyskała 1 mandat; 

radną z tej listy została wybrana: 

  – LASOŃ Janina Teresa 

  
d) 

  
lista nr 16 – KW SWS uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – WĘGRZYN Jan Kazimierz 

  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 14 054; 

  4) głosów ważnych oddano 12 918; 

  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: 

  – BOSAK Wojciech 

  – LEWICKA Anna Maria 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – GORAJ Piotr 

  
c) 

  

lista nr 15 – KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KARWAT Wojciech Tadeusz 

  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 15 416; 
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  4) głosów ważnych oddano 14 291; 

  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: 

  – KRUPA Łukasz Paweł 

  – STOCHEL Urszula 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – ĆWIK Piotr Krzysztof 

  – KARCZEWSKI Krzysztof Maria Antoni 

  
c) 

  

lista nr 15 – KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – CEREK Janusz 

  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 10 474; 

  4) głosów ważnych oddano 9 645; 

  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: 

  – WÓJCIK Alicja Barbara 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – WOCH Wiesław Marek 

  
c) 

  

lista nr 15 – KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KRZYWORZEKA Józef Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 7. 

Wybory do Rady Powiatu Limanowskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

25 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 94 492. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 52 145 osób, to jest 

55,18% uprawnionych do głosowania. 
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4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  3) lista nr 15 KWW "DZIAŁAJMY WSPÓLNIE" 

  4) lista nr 16 KWW "SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE - RAZEM" 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 197; 

  4) głosów ważnych oddano 5 933; 

  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: 

  – WÓJTOWICZ Marian 

  
b) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – WILK Anna Maria 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW "DZIAŁAJMY WSPÓLNIE" uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – CZECZÓTKA Marek Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 13 234; 

  4) głosów ważnych oddano 12 367; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – URYGA Mieczysław Antoni 

  – WŁODARCZYK Wojciech Stanisław 

  
b) 

  

lista nr 15 – KWW "DZIAŁAJMY WSPÓLNIE" uzyskała 2 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 
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  – GRZEGORZEK Jolanta Władysława 

  – MATRAS Marcin Łukasz 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW "SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE - RAZEM" uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – LUPA Maria 

  – MUSIAŁ Jacenty Michał 

  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 5 646; 

  4) głosów ważnych oddano 5 274; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – JAMRÓZ Władysława Anna 

  
b) 

  

lista nr 15 – KWW "DZIAŁAJMY WSPÓLNIE" uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – RÓG Antoni 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW "SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE - RAZEM" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – DZIEDZINA Franciszek 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 6 400; 

  4) głosów ważnych oddano 6 037; 

  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: 

  – KOWALIK Piotr Jakub 

  
b) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – FILIPIAK Ewa 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW "DZIAŁAJMY WSPÓLNIE" uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – ŻABA Bolesław 

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

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 10 729; 

  4) głosów ważnych oddano 9 861; 

  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: 

  – NIECZAROWSKI Stanisław 

  
b) 

  

lista nr 15 – KWW "DZIAŁAJMY WSPÓLNIE" uzyskała 4 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – DZIADOŃ Grzegorz 

  – KRUPIŃSKI Tomasz 

  – PUCHAŁA Jan 

  – STOKŁOSA Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 9 939; 

  4) głosów ważnych oddano 8 988; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – ZIĘBA Agata 

  
b) 

  

lista nr 15 – KWW "DZIAŁAJMY WSPÓLNIE" uzyskała 3 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – KUZIEL Mieczysław Tadeusz 

  – TOKARCZYK Stanisław 

  – WIĘCEK Jan 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW "SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE - RAZEM" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – TALAR Paweł Leszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 8. 

Wybory do Rady Powiatu Miechowskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

17 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 41 338. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 22 288 osób, to jest 

53,92% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  5) lista nr 15 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDÓW 

  6) lista nr 17 KWW SAMORZĄDNY REGION MIECHOWSKI 

  7) lista nr 18 KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA" 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 674; 

  4) głosów ważnych oddano 5 229; 

  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: 

  – WOLNY Mariusz Andrzej 

  
b) 

  

lista nr 15 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDÓW uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DRÓŻDŻ Mirosław Antoni 

  – ORŁOWSKA Maria 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW SAMORZĄDNY REGION MIECHOWSKI uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – PIETRZYK Stanisław Jacek 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA" uzyskała 1 mandat; radną z tej 

listy została wybrana: 
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  – WOJCIECHOWICZ Ewa Barbara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 021; 

  4) głosów ważnych oddano 6 228; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BRODOWICZ Marian Piotr 

  – GAMRAT Marian Stanisław 

  – MIŚ Bogusław Jakub 

  – WERYS Anna Maria 

  
b) 

  

lista nr 18 – KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA" uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – BOLIGŁOWA Marek Józef 

  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 9 593; 

  4) głosów ważnych oddano 9 066; 

  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: 

  – OSIKOWSKI Paweł Piotr 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MOTYKA Adam Andrzej 

  – SIUDAK Regina 

  
c) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KAJDAS Marian 

  
d) 

  

lista nr 15 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDÓW uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – ŚWIERCZEK Krzysztof 

  
e) 

  

lista nr 17 – KWW SAMORZĄDNY REGION MIECHOWSKI uzyskała 

1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 
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  – BARANOWSKA Lidia Krystyna 

  
f) 

  

lista nr 18 – KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA" uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – MARCZEWSKI Dariusz Łukasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 9. 

Wybory do Rady Powiatu w Myślenicach 

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 92 888. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 49 851 osób, to jest 

53,67% 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 15 KWW PRAWORZĄDNOŚĆ I PRACA 

  5) lista nr 16 KWW FORUM ZIEMI MYŚLENICKIEJ 

  6) lista nr 17 KWW PARTNERSTWO W SAMORZĄDZIE 

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 18 074; 

  4) głosów ważnych oddano 17 063; 

  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: 

  – HERÓD Krzysztof Andrzej 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 
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  – HALEK Krzysztof 

  – MIKOŚ Marek Józef 

  – PANUŚ Kazimierz 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW PRAWORZĄDNOŚĆ I PRACA uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – SIKORA Piotr 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW FORUM ZIEMI MYŚLENICKIEJ uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CICHOŃ Stanisław Piotr 

  – TOMAL Józef Wojciech 

  
e) 

  

lista nr 17 – KWW PARTNERSTWO W SAMORZĄDZIE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – URBAŃSKI Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 502; 

  4) głosów ważnych oddano 4 881; 

  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: 

  – TROJAN Krzysztof 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – PUŁKA Andrzej 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW FORUM ZIEMI MYŚLENICKIEJ uzyskała 1 mandat; 

radną z tej listy została wybrana: 

  – GÓRALIK Zofia Józefa 

  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 8 024; 

  4) głosów ważnych oddano 7 416; 

  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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  – URBAŃSKI Marek Florian 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KĘSEK Marcin Dawid 

  – SUŚ Tomasz Paweł 

  
c) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – GAJEK Marta 

  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 8 546; 

  4) głosów ważnych oddano 7 838; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – DZIADKOWIEC Piotr Stanisław 

  – HOBOT Tadeusz 

  – PAJKA Bolesław 

  
b) 

  

lista nr 16 – KWW FORUM ZIEMI MYŚLENICKIEJ uzyskała 1 mandat; 

radną z tej listy została wybrana: 

  – KAWOŃCZYK Ewa 

  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 9 705; 

  4) głosów ważnych oddano 8 841; 

  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: 

  – DUDZIK Józef 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – DŁUGOPOLSKA Zofia 

  – RAPACZ Anna Emilia 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW FORUM ZIEMI MYŚLENICKIEJ uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 
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  – MIGACZ Henryk Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 10. 

Wybory do Rady Powiatu Nowosądeckiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

29 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 155 681. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 86 177 osób, to jest 

55,35% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  3) lista nr 16 KWW SĄDECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  4) lista nr 17 KWW PN SĄDECKI RUCH SAMORZĄDOWY 

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 12 090; 

  4) głosów ważnych oddano 11 012; 

  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: 

  – BODZIONY Krzysztof Wojciech 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – SZEWCZYK Zenon Piotr 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW PN SĄDECKI RUCH SAMORZĄDOWY uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DZIEDZINA Jan 

  – GOLONKA Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 11 840; 
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  4) głosów ważnych oddano 10 931; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – KWIATKOWSKI Marek Stanisław 

  – LEŚNIAK Józef Krzysztof 

  
b) 

  

lista nr 16 – KWW SĄDECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – GŁÓD Józef 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW PN SĄDECKI RUCH SAMORZĄDOWY uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – MRZYGŁÓD 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 13 783; 

  4) głosów ważnych oddano 12 531; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – KANTOR Franciszek 

  – MIŁKOWSKI Zbigniew 

  – PARUCH Zygmunt Jan 

  
b) 

  

lista nr 16 – KWW SĄDECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KIEŁBASA Mieczysław 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW PN SĄDECKI RUCH SAMORZĄDOWY uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – BASTA Wiesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 12 458; 

  4) głosów ważnych oddano 11 621; 

  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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  – WANATOWICZ Stanisław 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – KOSZYK Antoni 

  – PORĘBA Antoni Marian 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW PN SĄDECKI RUCH SAMORZĄDOWY uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – BROŃSKI Józef 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 8 904; 

  4) głosów ważnych oddano 8 056; 

  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: 

  – PORADOWSKI Ryszard 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – PIÓRO Wiesław 

  – ŚWIGUT Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 17 964; 

  4) głosów ważnych oddano 16 439; 

  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: 

  – GANCARZ Andrzej 

  – REŚKO Dariusz Józef 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – RYBA Marian Józef 

  – WĘGLARZ Stanisław 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW PN SĄDECKI RUCH SAMORZĄDOWY uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – MAZUR Adam Jan 

  – OLEKSY Włodzimierz Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 9 138; 

  4) głosów ważnych oddano 8 482; 

  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: 

  – CIĄGŁO Edward 

  
b) 

  

lista nr 16 – KWW SĄDECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – ŚMIERCIAK Stanisław 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW PN SĄDECKI RUCH SAMORZĄDOWY uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KUCZAJ Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 11. 

Wybory do Rady Powiatu Nowotarskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

29 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 144 337. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 65 487 osób, to jest 

45,37% 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 15 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MIESZKAŃCÓW 

  4) lista nr 16 KW ZWIĄZEK PODHALAN W LUDŹMIERZU 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 12 305; 
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  4) głosów ważnych oddano 11 512; 

  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: 

  – JACHYMIAK Maciej 

  – JUREK Adam Mieczysław 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – BORZĘCKI Michał Piotr 

  – KRZAK Jan 

  
c) 

  

lista nr 16 – KW ZWIĄZEK PODHALAN W LUDŹMIERZU uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – SKRZYPIEC Karol Marcin 

  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 14 578; 

  4) głosów ważnych oddano 13 076; 

  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: 

  – HURKAŁA Tomasz Konrad 

  – WAKSMUNDZKI Bogusław 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – RATAJ Jan 

  – WOLSKI Kazimierz 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MIESZKAŃCÓW 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – WOŁEK Leszek 

  
d) 

  

lista nr 16 – KW ZWIĄZEK PODHALAN W LUDŹMIERZU uzyskała 

1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – ŁOJAS-JURKOWSKA 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 9 598; 
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  4) głosów ważnych oddano 8 801; 

  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: 

  – KACZMARCZYK Mirosław Andrzej 

  – LIGĘZA Maria 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – GUZIAK Józefa 

  – KALATA Andrzej Stanisław 

  
c) 

  

lista nr 16 – KW ZWIĄZEK PODHALAN W LUDŹMIERZU uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – TYLKA Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 715; 

  4) głosów ważnych oddano 6 231; 

  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: 

  – RAFACZ Tadeusz 

  
b) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – KOSAKOWSKA Iwona Maria 

  
c) 

  

lista nr 16 – KW ZWIĄZEK PODHALAN W LUDŹMIERZU uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – STOPKA-STUDENCKI Jacek Stanisław 

  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 8 808; 

  4) głosów ważnych oddano 8 031; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 
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  – JAZOWSKI Bogdan 

  – KUCZKOWICZ Jan 

  
b) 

  

lista nr 15 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MIESZKAŃCÓW 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – SZPERLAK Józef 

  
c) 

  

lista nr 16 – KW ZWIĄZEK PODHALAN W LUDŹMIERZU uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – STOPKA Julian 

  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 6 101; 

  4) głosów ważnych oddano 5 555; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – FABER Krzysztof Józef 

  – KLINOWSKI Jacek 

  
b) 

  

lista nr 16 – KW ZWIĄZEK PODHALAN W LUDŹMIERZU uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – BIELAK Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 382; 

  4) głosów ważnych oddano 6 944; 

  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: 

  – SZARAWARSKI Marek Andrzej 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – ŚWIDER Leszek 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MIESZKAŃCÓW 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – RAPACZ Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 12. 

Wybory do Rady Powiatu w Olkuszu 

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 94 025. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 49 476 osób, to jest 

52,62% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  5) lista nr 15 KWW SAMORZĄD 2007-2013 

  6) lista nr 16 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA PRZYMIERZE 

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 20 352; 

  4) głosów ważnych oddano 19 288; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

listy zostali wybrani: 

  – HERZYK Robert Cezary 

  – ORKISZ Jan 

  – ŻAK Czesław Stanisław 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – RZEPKA Dariusz Karol 

  – SZCZYGIEŁ Zdzisława 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 
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  – OSUCH Jacek Piotr 

  – SOLECKI Zygmunt 

  – WÓJCIK Andrzej Janusz 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA PRZYMIERZE 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KWAŚNIEWSKI Jerzy Antoni 

  – PIASNY Paweł Marcin 

  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 6 987; 

  4) głosów ważnych oddano 6 602; 

  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: 

  – ŚCIĄŻKO Kazimierz Józef 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – DĄBROWSKI Krzysztof Stanisław 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA PRZYMIERZE 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – BIEŃ Norbert Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 14 253; 

  4) głosów ważnych oddano 13 137; 

  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: 

  – ŁAKSA Jan 

  – ŻELAZNY Roman 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – SMOTER Waldemar Kazimierz 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 
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  – KIECA Henryk 

  
d) 

  

lista nr 15 – KWW SAMORZĄD 2007-2013 uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – KOZŁOWSKI Robert Adam 

  
e) 

  

lista nr 16 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA PRZYMIERZE 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – GÓRNICKI Jerzy Marian 

  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 7 884; 

  4) głosów ważnych oddano 7 215; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – PĘGIEL Edmund 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – COCKIEWICZ Marcin Michał 

  – JANUSZEK Ryszard Szymon 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA PRZYMIERZE 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – STENCEL Leszek Edmund 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 13. 

Wybory do Rady Powiatu w Oświęcimiu 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

27 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 125 569. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 62 337 osób, to jest 

49,64% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 
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  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 15 KWW BLOK SAMORZĄDOWY + 

  5) lista nr 16 KWW "POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE" 

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 16 158; 

  4) głosów ważnych oddano 15 120; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – KOBIELUSZ Paweł Bernard 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – HOMA Kazimierz Michał 

  – KRAWCZYK Józef 

  – SZUSTER Leszek Aleksander 

  
c) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – KLISIAK Waldemar Stanisław 

  – STARZEC Zbigniew Władysław 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW "POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – WASZTYL Mirosław 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 12 584; 

  4) głosów ważnych oddano 11 763; 

  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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  – WARZECHA Tomasz Arkadiusz 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – SATERNUS Andrzej Stanisław 

  – WOLAK Krzysztof Józef 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – PYREK Jacek Zbigniew 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW "POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – BAŚCIK Edward 

  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 8 684; 

  4) głosów ważnych oddano 8 132; 

  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: 

  – ŚLUSARCZYK Cecylia Czesława 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – SZCZERBOWSKI Tadeusz 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW "POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE" uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JANKOWSKA Teresa Maria 

  – ZAJĄC Stanisław Kazimierz 

  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 13 193; 

  4) głosów ważnych oddano 12 387; 

  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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  – NIEDZIELA Marcin Maciej 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – GAWĘDA Dariusz Lucjan 

  – JURZAK Jarosław Ludwik 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW BLOK SAMORZĄDOWY + uzyskała 2 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – OLEJARZ Roman 

  – PŁONKA Ewa 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW "POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KLĘCZAR Jan Franciszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 11 718; 

  4) głosów ważnych oddano 10 481; 

  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: 

  – CUBER Bogdan Grzegorz 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KACORZYK Andrzej Piotr 

  
c) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – BIERNAT Zbigniew Stanisław 

  – MERTA Adam 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW "POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KAŁA Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 14. 

Wybory do Rady Powiatu Proszowickiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

17 radnych. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 35 237. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 17 644 osób, to jest 

50,07% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 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 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 049; 

  4) głosów ważnych oddano 2 825; 

  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: 

  – PIÓRO Grzegorz Leszek 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GAWĘDA Celina Janina 

  – WÓJCIK Iwona Katarzyna 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – KRZECZEK Józef Michał 

  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 4 987; 

  4) głosów ważnych oddano 4 657; 

  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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  – CZAJKA Grzegorz Marian 

  – FULARSKI Arkadiusz 

  
b) 

  

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

radną z tej listy została wybrana: 

  – KALARUS-KWAŚNIEWSKA Magdalena Agnieszka 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – DONIEC Włodzimierz Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 032; 

  4) głosów ważnych oddano 2 781; 

  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: 

  – GAWEŁ Marcin Stanisław 

  – GRELA Elżbieta Henryka 

  – SŁOWIŃSKI Marek Marcin 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 576; 

  4) głosów ważnych oddano 6 201; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GACEK Barbara 

  – MAKOWSKI Jan 

  – PŁAWECKI Jerzy Julian 

  – WÓJCIK Zbigniew Stefan 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – TOMASIK Jacek Andrzej 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 
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  – GAWRON Józef Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 15. 

Wybory do Rady Powiatu Suskiego 

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 65 272. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 33 054 osób, to jest 

50,64% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  2) lista nr 15 KWW WSPÓLNOTA POWIATOWA 

  3) lista nr 16 KWW "POWIAT SUSKI RAZEM" 

  4) lista nr 17 KWW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 991; 

  4) głosów ważnych oddano 4 444; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

tej listy została wybrana: 

  – WĄGIEL Zofia Janina 

  
b) 

  

lista nr 15 – KWW WSPÓLNOTA POWIATOWA uzyskała 1 mandat; radnym 

z tej listy został wybrany: 

  – GANCARZ Tadeusz 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – HADKA Ryszard Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 481; 

  4) głosów ważnych oddano 5 807; 
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  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – BORYS Jan Stefan 

  
b) 

  

lista nr 16 – KWW "POWIAT SUSKI RAZEM" uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – WOŹNY Jan 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BAŁOS Józef 

  – SURMIAK Michał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 541; 

  4) głosów ważnych oddano 5 014; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 16 – KWW "POWIAT SUSKI RAZEM" uzyskała 2 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – GRUCA Barbara 

  – LUBASZKA Rafał 

  
b) 

  

lista nr 17 – KWW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – FIREK Piotr 

  – MADOŃ Czesława Urszula 

  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 6 832; 

  4) głosów ważnych oddano 5 994; 

  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: 

  – HAJOS Sławomir Paweł 

  
b) 

  

lista nr 16 – KWW "POWIAT SUSKI RAZEM" uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 
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  – JORDANEK Zbigniew 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CZERNIK Stanisław 

  – PAJĄK Andrzej Michał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 9 209; 

  4) głosów ważnych oddano 8 095; 

  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: 

  – KUCIA Arkadiusz Grzegorz 

  
b) 

  

lista nr 15 – KWW WSPÓLNOTA POWIATOWA uzyskała 1 mandat; radnym 

z tej listy został wybrany: 

  – SARLEJ Wit Mateusz 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW "POWIAT SUSKI RAZEM" uzyskała 2 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – FORTUNA Józef 

  – KOŁODZIEJCZYK Bogusław Andrzej 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KOCHANIEWICZ Aniela 

  – KRUŹLAK Artur Rafał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 16. 

Wybory do Rady Powiatu Tarnowskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

29 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 153 529. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 79 275 osób, to jest 

51,64% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 
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  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  5) lista nr 15 KWW POWIATOWY RUCH SAMORZĄDOWY 

  6) lista nr 16 KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" PT 

  7) lista nr 17 KWW NASZ POWIAT 

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 7 451; 

  4) głosów ważnych oddano 6 825; 

  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: 

  – DZIK Stefan 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – ŁUCARZ Roman 

  – ROGOŻ Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 709; 

  4) głosów ważnych oddano 7 814; 

  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: 

  – PODRAZA Marek 

  – SZYBILSKA Magdalena Alicja 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – HUDYMA Jacek Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 15 650; 

  4) głosów ważnych oddano 14 280; 

  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: 

  – LAZAROWICZ Józef 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – BANACH Mirosław Władysław 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – STELMACH Tomasz 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" PT uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KUTA Zbigniew Antoni 

  
e) 

  

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

został wybrany: 

  – BAŃBOR Stanisław Marcin 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 11 272; 

  4) głosów ważnych oddano 10 307; 

  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: 

  – KARCIŃSKI Zbigniew 

  – KUROPATWA Stanisław 

  
b) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – GDOWSKA-TRELA Kazimiera 

  – SKRUCH Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 10 784; 

  4) głosów ważnych oddano 10 045; 

  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: 

  – KORMAN Kazimierz 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – SOWA Józef Roman 

  
c) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – CHROBAK Dawid Przemysław 

  – SMOLEŃ Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 14 429; 

  4) głosów ważnych oddano 13 088; 

  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: 

  – SŁOWIK Andrzej Grzegorz 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GNIADEK Barbara Krystyna 

  – SYCHTA Wacław 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – KNAPIK Józef 

  – PŁACHNO Bogdan Józef 

  – SŁOWIK Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 10 980; 

  4) głosów ważnych oddano 9 718; 

  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: 

  – BURZA Tomasz 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – CIEŚLIKOWSKI Zbigniew 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW POWIATOWY RUCH SAMORZĄDOWY uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – AUGUSTYN Paweł 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" PT uzyskała 

1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – STARZYCHOWICZ SMAGACZ Alina Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 17. 

Wybory do Rady Powiatu Tatrzańskiego 

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 52 737. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 24 952 osób, to jest 

47,31% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  3) lista nr 15 KWW "JEDNOŚĆ TATRZAŃSKA" 

  4) lista nr 16 KW TATRZAŃSKI KLUB NIEZALEŻNYCH 

  5) lista nr 18 KWW TATRZAŃSKIE PRZYMIERZE 

  6) lista nr 19 KWW TWOJE ZAKOPANE 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 11 196; 

  4) głosów ważnych oddano 10 668; 

  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: 

  – PAJOR Andrzej 

  – ŚLIMAK Czesław 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – BĄK Piotr 

  – FILAR Władysław 

  – ZELEK Kazimierz 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW "JEDNOŚĆ TATRZAŃSKA" uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GĄSIENICA-MAKOWSKI Andrzej Tadeusz 

  – LENARD Wiesław 

  
d) 

  

lista nr 19 – KWW TWOJE ZAKOPANE uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – ŚWIERK Janusz Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 423; 

  4) głosów ważnych oddano 4 196; 

  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: 

  – BUDZ Jan 

  
b) 

  

lista nr 15 – KWW "JEDNOŚĆ TATRZAŃSKA" uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – PISZCZEK Tadeusz Jan 

  – TYBOR Edward Andrzej 

  
c) 

  

lista nr 16 – KW TATRZAŃSKI KLUB NIEZALEŻNYCH uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – PROSZOWSKI Zbigniew 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 9 333; 

  4) głosów ważnych oddano 8 674; 
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  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – DZIERŻĘGA Tomasz Marcin 

  
b) 

  

lista nr 15 – KWW "JEDNOŚĆ TATRZAŃSKA" uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – PAWLIKOWSKI Janusz 

  – SKUPIEŃ Andrzej 

  – SZWAB Józef 

  
c) 

  

lista nr 16 – KW TATRZAŃSKI KLUB NIEZALEŻNYCH uzyskała 

1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – WRZESIEŃ Józefa 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW TATRZAŃSKIE PRZYMIERZE uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DYKA Halina Maria 

  – GUT-KANTEK Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 18. 

Wybory do Rady Powiatu Wadowickiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

27 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 124 252. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 58 668 osób, to jest 

47,22% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  5) lista nr 15 KWW WSPÓLNY DOM 

  6) lista nr 16 KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 17 059; 

  4) głosów ważnych oddano 16 136; 

  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: 

  – RAJDA Czesław Stanisław 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – JANOSZ Zbigniew Władysław 

  
c) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – RAMENDA Sebastian 

  
d) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – JAKUBOWSKI Stefan Jan 

  – MIESZCZAK Zbigniew 

  – PENKALA Franciszek Arkadiusz 

  
e) 

  

lista nr 15 – KWW WSPÓLNY DOM uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy 

zostali wybrani: 

  – SURMA Edward 

  – ŻAK Tomasz 

  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 13 484; 

  4) głosów ważnych oddano 12 653; 

  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: 

  – JURCZAK Zbigniew Marek 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KOTARBA Stanisław Wojciech 

  
c) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 
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  – CHOLEWA Ireneusz Jan 

  – FLASZ Bożena Maria 

  
d) 

  

lista nr 15 – KWW WSPÓLNY DOM uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy 

zostali wybrani: 

  – CIEPŁY Marek 

  – JOŃCZYK Jacek 

  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 7 143; 

  4) głosów ważnych oddano 6 594; 

  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: 

  – GÓRECKI Andrzej 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – CIMER Marek Zdzisław 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – OPYRCHAŁ Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 558; 

  4) głosów ważnych oddano 5 943; 

  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: 

  – GĘBALA Jan Tadeusz 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KOŹBIAŁ Maciej Józef 

  
c) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – SIKORA Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 14 424; 

  4) głosów ważnych oddano 12 985; 

  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: 

  – FRAŚ Józef 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JODŁOWSKI Józef Antoni 

  – MOSTOWIK Kazimierz 

  
c) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – KALIŃSKI Bartosz Jan 

  – KURDAS Eugeniusz 

  
d) 

  

lista nr 15 – KWW WSPÓLNY DOM uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy 

zostali wybrani: 

  – KOZIOŁ Józef Władysław 

  – ŁASAK Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 19. 

Wybory do Rady Powiatu Wielickiego 

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 86 911. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 43 611 osób, to jest 

50,18% 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 15 KWW PONAD PODZIAŁAMI 

  4) lista nr 16 KWW PRZYJAZNY 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 15 066; 

  4) głosów ważnych oddano 13 860; 

  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: 

  – MATUSZYK Marcin Mariusz 

  – RACHWALIK Anna Stefania 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – KOT Jan 

  – KYRC Stanisław Kazimierz 

  – WCISŁO Roman Michał 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW PONAD PODZIAŁAMI uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – KOCIOŁEK Adam 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW PRZYJAZNY POWIAT uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – MROZOWSKI Mirosław Franciszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 9 920; 

  4) głosów ważnych oddano 9 288; 

  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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  – FERET Tadeusz 

  – PALUCH Jakub Stanisław 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – BURDA Marek Leszek 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW PRZYJAZNY POWIAT uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – BOBOWSKI Wiesław Mateusz 

  – KUKLA Beata Antonina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 741; 

  4) głosów ważnych oddano 6 457; 

  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: 

  – DYMEK Małgorzata Maria 

  – FIC Zbigniew Stanisław 

  
b) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – JUSZKIEWICZ Jacek Franciszek 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW PONAD PODZIAŁAMI uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – PANKIEWICZ Lech Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 7 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 11 884; 

  4) głosów ważnych oddano 11 148; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DUDA Józef 

  – PTASZNIK Ewa Janina 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 
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  – GAWOR Henryk Czesław 

  – PANUŚ Adam Marek 

  – PÓŁTORAK Małgorzata Janina 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW PONAD PODZIAŁAMI uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – JANUS Paweł Stanisław 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW PRZYJAZNY POWIAT uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – MASNY Andrzej Włodzimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Dział V 

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego 
 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

39 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 605 625. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 264 671 osób, to jest 

48,54% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  5) lista nr 10 KWW "WSPÓLNOTA MAŁOPOLSKA MARKA NAWARY" 

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 161 663; 

  4) głosów ważnych oddano 141 686; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – MĄSIOR Bogusław Mikołaj 

  
b) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 
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  – SOSKA Jacek 

  
c) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GĄDEK Lidia Stanisława 

  – SOWA Marek Jan 

  
d) 

  

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

tej listy został wybrany: 

  – FILIP Zdzisław Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183 431; 

  4) głosów ważnych oddano 157 160; 

  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: 

  – DOMAGAŁA Adam Stanisław 

  – KOZAK Wojciech 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – ACHINGER Elżbieta Jadwiga 

  – CZEKAJ Kazimierz Józef 

  
c) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – GRZESZEK Wojciech Jan 

  – PĘK Bogdan Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 252 978; 

  4) głosów ważnych oddano 241 882; 

  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: 

  – GONDEK Grzegorz Jerzy 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – BARCZYK Kazimierz 

  – LASSOTA Józef 

  – LIPIEC Grzegorz Cezary 

  – MARCZUŁAJTIS-WALCZAK Jagna Kinga 

  – RADWAN-BALLADA Małgorzata 

  
c) 

  

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

z tej listy zostali wybrani: 

  – GODYŃ-SWĘDZIOŁ Renata Maria 

  – TENEROWICZ Krzysztof Mariusz 

  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 231 888; 

  4) głosów ważnych oddano 197 838; 

  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: 

  – BACHLEDA-KSIĘDZULARZ Franciszek 

  – DZIWISZ Barbara Stanisława 

  – OCHMAN Jerzy Tadeusz 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 4 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – HAMERSKI Jan Wincenty 

  – STUGLIK Rafał 

  – SZLACHETKA Jarosław Piotr 

  – WIERZBA Marek 

  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 222 025; 

  4) głosów ważnych oddano 194 718; 

  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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  – SORYS Stanisław Andrzej 

  
b) 

  

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

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CIEPIELA Roman 

  – KUTA Marcin 

  – ŁĄCZYŃSKI Bolesław 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – MALEC Lucyna 

  – SAK Piotr Paweł 

  – SZCZUREK-ŻELAZKO Józefa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 212 686; 

  4) głosów ważnych oddano 186 639; 

  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: 

  – BERDYCHOWSKI Zygmunt Władysław 

  – ZEGZDA Leszek 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 4 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – BIEDROŃ Grzegorz Janusz 

  – BULZAK Andrzej Franciszek 

  – ROMANEK Andrzej Stanisław 

  – ŚLIWA Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

(miejsce na pieczęć Komisarza Wyborczego) 

Komisarz Wyborczy 

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

(imię i nazwisko) 

 


