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OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W POZNANIU 

z dnia 23 listopada 2010 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego 

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 Poznaniu podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze 

województwa wielkopolskiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 258 rad, z czego: 

 1) do 226 rad gmin, z tego: 

  a) do 195 rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, 

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

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

 2) do 31 rad powiatów; 

 3) do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

2. Wybierano łącznie 4 258 radnych, z czego: 

 1) 3 606 radnych rad gmin, z tego: 

 a) 2 925 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

 b) 573 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców, 

 c) 108 radnych w miastach na prawach powiatu; 

 2) 613 radnych rad powiatów; 

 3) 39 radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

3. Wybrano łącznie 4 258 radnych, z czego: 

 1) 3 606 radnych rad gmin, z tego: 

 a) 2 925 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

 b) 573 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców, 

 c) 108 radnych w miastach na prawach powiatu; 

 2) 613 radnych rad powiatów; 

 3) 39 radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2 139 okręgach wyborczych. 

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

6. Głosowanie przeprowadzono w 2 121 obwodach głosowania. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 96 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 114 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 195 rad gmin, w których utworzono 1 885 okręgów 

wyborczych 

2. Wybierano 2 925 radnych spośród 9 080 kandydatów zgłoszonych na 6 346 listach 

kandydatów przez 1097 komitetów wyborczych, w tym 1022 komitety wyborcze 

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

liczącej do 20 tys. mieszkańców. 

3. Wybrano 2 925 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1 276 545 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 660 113 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 659 493 osób, to jest 

51,66% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 640 283, to jest 97,09% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 19 210, to jest 2,91% ogólnej liczby głosów oddanych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1 117 obwodach głosowania. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 96 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 114 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

Rozdział 3. 

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

1. Wybory przeprowadzono do 27 rad gmin, w których utworzono 95 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 573 radnych spośród 5 201 kandydatów zgłoszonych na 529 listach 

kandydatów przez 93 komitety wyborcze. 

3. Wybrano 573 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 753 263 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 349 333 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 348 766 osób, to jest 

46,30% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 326 566, to jest 93,63% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 22 200, to jest 6,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 546 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu 

1. Wybory przeprowadzono do 4 rad miast, w których utworzono 20 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 108 radnych spośród 1 176 kandydatów zgłoszonych na 119 listach 

kandydatów przez 18 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 108 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 632 509 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 249 487 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 248 861 osób, to jest 

39,35% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 239 789, to jest 96,35% ogólnej liczby głosów oddanych. 
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8. Głosów nieważnych oddano 9 072, to jest 3,65% ogólnej liczby głosów oddanych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 434 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do rad powiatów 

1. Wybory przeprowadzono do 31 rad powiatów, w których utworzono 133 okręgi 

wyborcze. 

2. Wybierano 613 radnych spośród 5 971 kandydatów zgłoszonych na 722 listach 

kandydatów przez 80 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 613 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2 070 432 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1 024 799 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 023 471 osób, to jest 

49,43% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 925 194, to jest 90,40% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 98 277, to jest 9,60% ogólnej liczby głosów oddanych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1 687 obwodach głosowania. 

Rozdział 6. 

Wybory do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego utworzono 

6 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 39 radnych spośród 540 kandydatów zgłoszonych na 63 listach kandydatów 

przez 14 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 39 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2 702 930 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1 274 312 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 271 549 osób, to jest 

47,04% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1 077 356, to jest 84,73% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 194 193, to jest 15,27% ogólnej liczby głosów oddanych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 2 121 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 Miejskiej w Chodzieży 

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 16 033. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 951 osób, to jest 

43,35% uprawnionych do głosowania. 
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Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 383; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  SENGER KRZYSZTOF 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 556; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  PRZYBYŁOWSKI PIOTR KAZIMIERZ 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 457; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  HULIDA RYSZARD JAN 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 436; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  SKAWIŃSKI 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 559; 

  4) głosów ważnych oddano 523; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE CHODZIEŻ 

  –  GÓRSKI JAROSŁAW 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 478; 

  4) głosów ważnych oddano 457; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE CHODZIEŻ 

  –  KUTNIK MIROSŁAWA 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 520; 

  4) głosów ważnych oddano 472; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  SWOROWSKI LESZEK TOMASZ 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 329; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  SMOLARZ ZOFIA 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 424; 

  4) głosów ważnych oddano 402; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  LASOTA EUGENIUSZ 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 376; 

  4) głosów ważnych oddano 352; 



– 6 – 

  

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE CHODZIEŻ 

  –  SZUMIŃSKI MACIEJ LEON 

  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 414; 

  4) głosów ważnych oddano 387; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  CHMIELEWSKA BEATA 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 359; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  DREGER MARCIN ZENON 

  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 584; 

  4) głosów ważnych oddano 540; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  BOBERSKI DARIUSZ TOMASZ 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 373; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  SIEJAK ZOFIA 

  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 501; 



– 7 – 

  

  4) głosów ważnych oddano 462; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE CHODZIEŻ 

  –  SIODŁA EWA TERESA 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 2. 

Wybory do Rady Gminy Budzyń 

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 6 551. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 942 osób, to jest 

44,91% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 727; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

  –  ŁASECKI Bogdan Franciszek 

  –  BINERT Sławomir 

  b) z listy nr 18 KWW PAWEŁ BRYCHCZYŃSKI 

  –  BRYCHCZYŃSKI Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 931; 

  4) głosów ważnych oddano 903; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

  –  NOWICKI Zenon 

  –  KASPERCZAK Józef 

  –  BEDYŃSKI Marian 

  b) z listy nr 19 KWW MARIUSZ CHROŁ 

  –  BUSZKIEWICZ Kinga Danuta 

  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 97; 

  4) głosów ważnych oddano 97; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

  –  CEMBROWICZ 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 195; 

  4) głosów ważnych oddano 189; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

  –  DEPTA Józef Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 179; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

  –  DUMKE Zbigniew 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 136; 

  4) głosów ważnych oddano 133; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

  –  PASCH Wacław Maksymilian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg 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 167; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

  –  JENCZYK Izabela Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 324; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  STRUZIK Honorata Anna 

  b) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

  –  GROCHOWALSKI Tadeusz Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 131; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

  –  SZEJNER Wojciech Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 3. 

Wybory do Rady Gminy Chodzież 

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 4 453. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 377 osób, to jest 

53,38% 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 287; 

  4) głosów ważnych oddano 284; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

  –  JANKOWSKI Marian Stanisław 

  b) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA - NASZĄ SZANSĄ 

  –  TRZEBNY Roman Karol 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 



– 10 – 

  

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182; 

  4) głosów ważnych oddano 179; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  FRYMUS Błażej 

  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 495; 

  4) głosów ważnych oddano 495; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

  –  DYMEK Józef 

  –  GOŚCINIAK Ewa Barbara 

  b) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA - NASZĄ SZANSĄ 

  –  SZEJNER Kamila Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 313; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

  –  NOCHOWICZ Adam 

  –  ŚLIWIŃSKA 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 189; 

  4) głosów ważnych oddano 189; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

  –  SOBALA Krzysztof 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 89; 

  4) głosów ważnych oddano 89; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA - NASZĄ SZANSĄ 

  –  KOSTUŚ Eugeniusz Ireneusz 

  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 326; 

  4) głosów ważnych oddano 312; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  TOBOLSKA Janina Maria 

  b) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

  –  SZULAK Henryk Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 115; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

  –  PISAREK Olga 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 190; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

  –  JAHNZ Maria Czesława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 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 157; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA - NASZĄ SZANSĄ 

  –  FLITTA Zenon 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 4. 

Wybory do Rady Miasta i Gminy w Margoninie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 915. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 278 osób, to jest 

66,69% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 199; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

  –  KRUK Roman 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 274; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

  –  GORKOWSKI Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 269; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

  –  ZMUDZIŃSKI Andrzej Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 214; 
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  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 16 KWW JANUSZA PIECHOCKIEGO 

  –  MICHALSKA Alicja Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 244; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW JANUSZA PIECHOCKIEGO 

  –  ŚCIBURA Piotr Mirosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 211; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

  –  KŁOSIŃSKA Maria Renata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 274; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

  –  KOŃCZAK Barbara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 218; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

  –  GUSTEK Marcin 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 140; 
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  4) głosów ważnych oddano 135; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

  –  LASKOWSKA Stanisława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 170; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW JANUSZA PIECHOCKIEGO 

  –  STANIEWSKI Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 180; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW JANUSZA PIECHOCKIEGO 

  –  BACHORSKI Mariusz Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 84; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

  –  LEŚKO Mirosław Aleksander 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 214; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

  –  JANKE Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

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

  4) głosów ważnych oddano 229; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW JACEK ŁADA 

  –  ŁADA Jacek 

  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 273; 

  4) głosów ważnych oddano 266; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

  –  CHMARA Roman Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 5. 

Wybory do Rady Miasta i Gminy Szamocin 

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 5 770. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 956 osób, to jest 

51,23% 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 299; 

  4) głosów ważnych oddano 286; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

  –  SZYCHOWIAK Krzysztof Edmund 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 233; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SZAMOCIN 
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  –  RYBARCZYK Sławomir Edwin 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 178; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SZAMOCIN 

  –  GIERLIKOWSKI Paweł 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 128; 

  4) głosów ważnych oddano 123; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SZAMOCIN 

  –  WIORA Sylwia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 236; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

  –  TROCZYŃSKI 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 199; 

  4) głosów ważnych oddano 188; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

  –  NOWAK Karol 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 282; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SZAMOCIN 

  –  KORPAL Leszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 147; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

  –  HEIMANN Ireneusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 101; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SZAMOCIN 

  –  POLICHOŃSKA Danuta Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 117; 

  4) głosów ważnych oddano 116; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SZAMOCIN 

  –  STEFANIAK Michał Marcin 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 163; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

  –  STELTER Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 195; 
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  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

  –  BURZYŃSKA Ewa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 216; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

  –  ŁOSIN Sebastian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 204; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SZAMOCIN 

  –  MARKIEWICZ Leszek Józef 

  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 213; 

  4) głosów ważnych oddano 203; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

  –  NOWAK Marcin Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 6. 

Wybory do Rady Miasta Czarnków 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9 386. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 526 osób, to jest 

48,22% 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 227; 

  4) głosów ważnych oddano 219; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW JUTRO DLA CZARNKOWA 

  –  ZAJDA 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 337; 

  4) głosów ważnych oddano 310; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW JUTRO DLA CZARNKOWA 

  –  MAĆKOWIAK Krzysztof Bogdan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg 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 308; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  GEREMEK 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 340; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  WISŁOWSKI Piotr 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 296; 

  4) głosów ważnych oddano 288; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  JAGIEŁKA Sławomir Wojciech 

  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 284; 

  4) głosów ważnych oddano 276; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW JUTRO DLA CZARNKOWA 

  –  TADLA 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 246; 

  4) głosów ważnych oddano 221; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW JUTRO DLA CZARNKOWA 

  –  JĘDROWIAK-MICHALAK Ewa Genowefa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 253; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW JUTRO DLA CZARNKOWA 

  –  MENDYK Tadeusz 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 301; 

  4) głosów ważnych oddano 284; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW JUTRO DLA CZARNKOWA 

  –  RADOMSKI Stefan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 374; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW JUTRO DLA CZARNKOWA 
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  –  NOWAK Hanna Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 353; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW JUTRO DLA CZARNKOWA 

  –  CHWARŚCIANEK Zdzisław Walery 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 288; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  DYMEK-HELLAK Joanna Monika 

  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 256; 

  4) głosów ważnych oddano 243; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW JUTRO DLA CZARNKOWA 

  –  LIPSKA Barbara 

  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 328; 

  4) głosów ważnych oddano 318; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  BIELEJEWSKA-BUGAJEWSKA Anna Bożena 

  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 268; 

  4) głosów ważnych oddano 261; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 19 KWW JUTRO DLA CZARNKOWA 

  –  ŁUKASIAK Mariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 7. 

Wybory do Rady Gminy Czarnków 

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 7 803. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 424 osób, to jest 

43,88% 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 298; 

  4) głosów ważnych oddano 287; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  GEREMEK Artur 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 385; 

  4) głosów ważnych oddano 383; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW SAMORZĄDNI 

  –  STACHOWSKI Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 294; 

  4) głosów ważnych oddano 285; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW SAMORZĄDNI 

  –  SPICKER Bogusława Magdalena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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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 GMINNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  MOLSKI Marian 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 376; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  CHYŻY Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 342; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW GMINNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  MAJEWSKI Jan Szczepan 

  –  NOWAK Barbara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 463; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW GMINNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  DOLNY Witold Bronisław 

  –  MITELEWSKI Edward Kazimierz 

  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 361; 

  4) głosów ważnych oddano 360; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
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  –  WARNKE Adam 

  b) z listy nr 18 KWW GMINNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  MIETLICKI Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 428; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  CIEMACHOWSKI Adam 

  b) z listy nr 18 KWW GMINNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  PIĄTEK Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 238; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW SAMORZĄDNI 

  –  BUSSE Leonard 

  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 205; 

  4) głosów ważnych oddano 205; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW GMINNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  SPALONY Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 8. 

Wybory do Rady Gminy Drawsko 

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 4 748. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 105 osób, to jest 

44,33% 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 675; 

  4) głosów ważnych oddano 661; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY DRAWSKO 

  –  MACIASZEK Andrzej Franciszek 

  –  HELWICH Justyna Magdalena 

  –  GIŚ Jan Łucjan 

  b) z listy nr 19 KWW SAMORZĄDOWA WIELKOPOLSKA 

  –  GAPSKI Włodzimierz Adolf 

  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 781; 

  4) głosów ważnych oddano 753; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  SOBOŃ Marcin 

  b) z listy nr 18 KWW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY DRAWSKO 

  –  KOWAL Franciszek 

  –  BANECKI Mariusz Ignacy 

  –  KUŹMIN Ewa Magdalena 

  –  STRÓŻYŃSKI 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 242; 

  4) głosów ważnych oddano 233; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY DRAWSKO 

  –  GAPSKI Kazimierz Edmund 

  b) z listy nr 19 KWW SAMORZĄDOWA WIELKOPOLSKA 

  –  SZÓSTAK Witold 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 223; 
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  4) głosów ważnych oddano 217; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY DRAWSKO 

  –  WIEWIÓRKA Edward Wiesław 

  –  MUCHEL Danuta Bernardeta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 102; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW SAMORZĄDOWA WIELKOPOLSKA 

  –  MAGDZIARZ Łucja 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 82; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY DRAWSKO 

  –  DUŻALSKI Zdzisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 9. 

Wybory do Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim 

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 7 041. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 519 osób, to jest 

49,98% 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 1090; 

  4) głosów ważnych oddano 1066; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA-NASZA MAŁA OJCZYZNA 
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  –  KORBIK Jolanta Wanda 

  b) z listy nr 22 KWW WSPÓLNA SPRAWA 

  –  THOMAS Elżbieta Teresa 

  c) z listy nr 23 KWW GMINA - WSPÓLNA SPRAWA 

  –  JADŻYN Czesław 

  –  DUBIEL Janusz 

  –  ANDRZEJEWSKI Marek Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 650; 

  4) głosów ważnych oddano 605; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA-NASZA MAŁA OJCZYZNA 

  –  DROGOMIRECKI Marek Marian 

  b) z listy nr 22 KWW WSPÓLNA SPRAWA 

  –  CYGANIK Zbigniew Antoni 

  –  PIETRZYŃSKI Krzysztof 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 751; 

  4) głosów ważnych oddano 724; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA-NASZA MAŁA OJCZYZNA 

  –  KOMARNICKI Remigiusz Bronisław 

  –  WRONKA Ewa 

  b) z listy nr 24 KWW MICHAŁA BILIŃSKIEGO 

  –  BILIŃSKI Michał Julian 

  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 1028; 

  4) głosów ważnych oddano 990; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA-NASZA MAŁA OJCZYZNA 

  –  KOMARNICKI Marian Józef 

  –  MATKOWSKA Krystyna Walentyna 

  b) z listy nr 23 KWW GMINA - WSPÓLNA SPRAWA 

  –  PŁAWIŃSKA Teresa Zdzisława 

  c) z listy nr 26 KWW DANIEL SYNOWIEC 
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  –  SYNOWIEC Daniel Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 10. 

Wybory do Rady Gminy w Lubaszu 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 563. 

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

57,27% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 702; 

  4) głosów ważnych oddano 676; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  ŁYCZYKOWSKI Wiesław Kazimierz 

  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  STACHOWIAK Ewa Maria 

  c) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  WIZA Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 734; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  BOROWIAK Ryszard Ludwik 

  –  GEREMEK Henryk 

  –  WICHER Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 113; 

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

  –  WLEKŁY Łukasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 237; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CICHOREK Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 108; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ZIELSDORF 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 224; 

  4) głosów ważnych oddano 219; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BAŁĘCZNY Zdzisław 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 141; 

  4) głosów ważnych oddano 138; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW SOKOŁOWO 

  –  MACYSZYN Andrzej Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 255; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW MAŁGORZATA PAWLAK 

  –  FILODA 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 202; 

  4) głosów ważnych oddano 190; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  BIERNAT Tomasz 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 225; 

  4) głosów ważnych oddano 219; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ZIELINSKI Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 211; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  TORZYŃSKI Jarosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 11. 

Wybory do Rady Gminy w Połajewie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 373. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 799 osób, to jest 

41,14% 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. 
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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 568; 

  4) głosów ważnych oddano 541; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW SAMORZĄDNOŚĆ 

  –  JENERALCZYK Grażyna 

  –  DYLAWERSKI Marek 

  b) z listy nr 20 KWW MIESZKAŃCÓW GMINY 

  –  ANIOŁA Wojciech Andrzej 

  –  GARSTECKI 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 293; 

  4) głosów ważnych oddano 259; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW MŁODZIEŻ GMINY POŁAJEWO 

  –  JAROSZ Elżbieta 

  b) z listy nr 19 KWW SAMORZĄDNOŚĆ 

  –  BIELEJEWSKA Aleksandra Maria 

  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 SAMORZĄDNOŚĆ 

  –  OLEJNICZAK Henryk Antoni 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 112; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW SAMORZĄDNOŚĆ 

  –  BORRMANN Jerzy Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

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

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW SAMORZĄDNOŚĆ 

  –  RAJEK Marian Jan 

  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 152; 

  4) głosów ważnych oddano 145; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW MŁODZIEŻ GMINY POŁAJEWO 

  –  KLIMAS Wacław 

  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 208; 

  4) głosów ważnych oddano 201; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW SAMORZĄDNOŚĆ 

  –  KLEWENHAGEN Roman Andrzej 

  b) z listy nr 20 KWW MIESZKAŃCÓW GMINY 

  –  ODWROT 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 160; 

  4) głosów ważnych oddano 157; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW MIESZKAŃCÓW GMINY 

  –  GAWRYCH Marek Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 296; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW SAMORZĄDNOŚĆ 

  –  KOPANIARZ Wiesław Janusz 

  b) z listy nr 20 KWW MIESZKAŃCÓW GMINY 
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  –  GRABARZ Krzysztof Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 12. 

Wybory do Rady Miejskiej w Wieleniu 

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 10 098. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 273 osób, to jest 

52,22% 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 459; 

  4) głosów ważnych oddano 440; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  ZDZIECHOWSKA Aleksandra Stanisława 

  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 1153; 

  4) głosów ważnych oddano 1102; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW CZAS DEMOKRACJI 

  –  BORCZYK Tadeusz Jan 

  –  KOWALCZYK Wiktor Marian 

  –  WOJTKOWIAK Tomasz Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1013; 

  4) głosów ważnych oddano 954; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW CZAS DEMOKRACJI 
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  –  PALACZ Jan Ireneusz 

  –  DEMBSKI Bolesław Roman 

  –  BOŃKA Jadwiga Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 575; 

  4) głosów ważnych oddano 557; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  HELAK Henryk Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 387; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY WIELEŃ 

  –  FRĘŚ Jacek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 285; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WIECZOREK Grzegorz 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 325; 

  4) głosów ważnych oddano 321; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MYSZKOWSKI Mirosław 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 214; 
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  4) głosów ważnych oddano 210; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DUCZYŃSKI Jacek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 294; 

  4) głosów ważnych oddano 285; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SANOCKI 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 239; 

  4) głosów ważnych oddano 234; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW CZAS DEMOKRACJI 

  –  SIENKIEWICZ Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 295; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  MUSARZ Anna Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 13. 

Wybory do Rady Miasta i Gminy Czerniejewo 

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 5 641. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 740 osób, to jest 

48,57% 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 585; 

  4) głosów ważnych oddano 574; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW W NASZYCH RĘKACH 

  –  KRYGIER Michał 

  –  WIŚNIEWSKI Michał 

  b) z listy nr 18 KWW "WIELKOPOLANIE" 

  –  DZIATKOWIAK Wiesław 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 656; 

  4) głosów ważnych oddano 634; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW W NASZYCH RĘKACH 

  –  GLEBA Tomasz 

  –  SZALBIERZ Małgorzata Zofia 

  b) z listy nr 19 KWW ZIEMIO MA RODZONA 

  –  MICHALSKI 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 662; 

  4) głosów ważnych oddano 644; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW W NASZYCH RĘKACH 

  –  PRZYBYLSKI Stanisław 

  –  SZYMANEK Tadeusz Józef 

  –  SZYMKOWIAK Stefan 

  b) z listy nr 18 KWW "WIELKOPOLANIE" 

  –  FELINIAK Stefan 

  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 837; 

  4) głosów ważnych oddano 818; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW W NASZYCH RĘKACH 

  –  BUSZKIEWICZ Danuta Elżbieta 

  –  MODRZEJEWSKA Czesława Marta 

  –  ZAKRZEWSKI Sławomir Jerzy 

  b) z listy nr 18 KWW "WIELKOPOLANIE" 

  –  LISIECKI Leszek Tadeusz 

  –  FREJDA Halina Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 14. 

Wybory do Rady Gminy Gniezno 

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 7 301. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 337 osób, to jest 

45,71% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 585; 

  4) głosów ważnych oddano 572; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  KAŹMIERCZAK Marian Stanisław 

  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DZIEL Bolesław Marian 

  c) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  ADAMSKI Mirosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 667; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  KRYŚCIAK Henryk Marian 

  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  SŁOMCZEWSKI Marek 

  c) z listy nr 17 KW STOWARZYSZENIE "WIELKOPOLANIE" 

  –  SZYMAŃSKI Jacek Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 728; 

  4) głosów ważnych oddano 700; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  LEWANDOWSKI Zygmunt Paweł 

  –  JESIOŁOWSKI Paweł Jan 

  –  SOLAREK Roman Edward 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 813; 

  4) głosów ważnych oddano 788; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SOBAŃSKI Piotr Krzysztof 

  b) z listy nr 17 KW STOWARZYSZENIE "WIELKOPOLANIE" 

  –  ŻUCHOWSKA Edyta Elżbieta 

  c) z listy nr 18 KWW PRZYJAZNA GMINA GNIEZNO 

  –  NAWROCKI Mariusz Adam 

  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 532; 

  4) głosów ważnych oddano 518; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WILKOSZ Wojciech Stanisław 

  –  CIESIELSKI Łukasz 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  PIETRZAK Lidia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 15. 

Wybory do Rady Gminy Kiszkowo 

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 3 919. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 860 osób, to jest 

47,46% uprawnionych do głosowania. 

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

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 563; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW GOSPODARNA GMINA KISZKOWO 

  –  BANASZAK Marianna 

  b) z listy nr 18 KWW WSPÓLNE DOBRO-GMINA KISZKOWO 

  –  CZOSNOWSKI Mariusz Robert 

  –  HERKOWIAK Jan Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 266; 

  4) głosów ważnych oddano 258; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

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

  –  BARAŃCZAK Kazimierz Sylwester 

  b) z listy nr 19 KWW WSI WĘGORZEWO 

  –  WAWRZYNIAK Zbigniew 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 239; 

  4) głosów ważnych oddano 232; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 



– 40 – 

  

  –  MODRAK Zuzanna 

  b) z listy nr 18 KWW WSPÓLNE DOBRO-GMINA KISZKOWO 

  –  KUSZAK 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 266; 

  4) głosów ważnych oddano 262; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

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

  –  FRĄCKOWIAK Angelika 

  –  PIOTROWICZ Ludwik Romuald 

  –  WOJNOWSKI Łucjan Teodor 

  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 WSPÓLNE DOBRO-GMINA KISZKOWO 

  –  ANTCZAK Wiesława 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 503; 

  4) głosów ważnych oddano 490; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW GOSPODARNA GMINA KISZKOWO 

  –  BUDZYŃSKI Zdzisław Kazimierz 

  b) z listy nr 18 KWW WSPÓLNE DOBRO-GMINA KISZKOWO 

  –  DOMAGALSKA Wiesława Barbara 

  –  SZCZEPANIAK Mirosław Tadeusz 

  –  TALAR Wiesław Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 16. 

Wybory do Rady Miejskiej Gminy Kłecko 

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 5 960. 

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

50,37% uprawnionych do głosowania. 
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Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1224; 

  4) głosów ważnych oddano 1188; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  LIBNER Marek Andrzej 

  b) z listy nr 17 KWW SAMORZĄDNA GMINA KŁECKO 

  –  GOŁOCHOWICZ Waldemar Jan 

  –  KROENKE Adam Jan 

  –  ZGOŁA Robert Jan 

  c) z listy nr 20 KW STOWARZYSZENIE "WIELKOPOLANIE" 

  –  KUCHTA Stefan 

  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 849; 

  4) głosów ważnych oddano 822; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW SAMORZĄDNA GMINA KŁECKO 

  –  SZCZEPAŃSKI Mieczysław Michał 

  –  WINIARSKI Roman Mateusz 

  –  STEFAŃSKI Grzegorz 

  –  MRÓZ Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 421; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW SAMORZĄDNA GMINA KŁECKO 

  –  CHEŁMOWSKI Grzegorz Piotr 

  –  KASPRZYK Mariusz Stanisław 

  –  NIEDZIELSKI Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 495; 
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  4) głosów ważnych oddano 482; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CIEŚLEWICZ Eugeniusz Czesław 

  b) z listy nr 17 KWW SAMORZĄDNA GMINA KŁECKO 

  –  KASZYŃSKI Marian Wojciech 

  –  KOCHANOWICZ Edward 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 17. 

Wybory do Rady Gminy Łubowo 

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 3 918. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 815 osób, to jest 

46,32% 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 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 382; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ŁABĘCKA Beata 

  b) z listy nr 17 KWW "SAMORZĄDNOŚĆ I GOSPODARNOŚĆ" 

  –  LABRENC Janusz Jan 

  –  TALARCZYK Zenon 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 571; 

  4) głosów ważnych oddano 547; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW "SAMORZĄDNOŚĆ I GOSPODARNOŚĆ" 
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  –  BUDNIAK Bernard 

  –  KOZANECKI Wojciech Roman 

  –  LABRENZ Nikodem Dionizy 

  –  MICHAŁOWICZ 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 464; 

  4) głosów ważnych oddano 440; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW "SAMORZĄDNOŚĆ I GOSPODARNOŚĆ" 

  –  KOŁODZIEJCZAK Mirosław Stanisław 

  b) z listy nr 18 KWW NASZA WIEŚ ŁUBOWO 

  –  JAKUBOWSKI Aleksander 

  c) z listy nr 19 KW STOWARZYSZENIE "WIELKOPOLANIE" 

  –  FILIPIAK Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 94; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KUCZMA 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 284; 

  4) głosów ważnych oddano 280; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW "SAMORZĄDNOŚĆ I GOSPODARNOŚĆ" 

  –  ADAMSKA Małgorzata Maria 

  –  NOWAK Mirosław Marian 

  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 17 KWW "SAMORZĄDNOŚĆ I GOSPODARNOŚĆ" 
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  –  DOBRYCHŁOP Wioletta Teresa 

  –  GRABOWSKI Jan Bolesław 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 18. 

Wybory do Rady Gminy Mieleszyn 

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 3 067. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 516 osób, to jest 

49,43% 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 491; 

  4) głosów ważnych oddano 475; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  OWCZAREK Radosław Rafał 

  b) z listy nr 17 KWW GMINA BEZ PODZIAŁÓW 

  –  WINIARSKI Piotr 

  c) z listy nr 18 KW STOWARZYSZENIE "WIELKOPOLANIE" 

  –  BEREŹNICKI Tadeusz Jan 

  –  MIKOŁAJCZAK Mariusz Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 247; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW GMINA BEZ PODZIAŁÓW 

  –  CEGIEL Wojciech 

  b) z listy nr 18 KW STOWARZYSZENIE "WIELKOPOLANIE" 

  –  KACZMAREK 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 111; 
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  4) głosów ważnych oddano 111; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW GMINA BEZ PODZIAŁÓW 

  –  BANICKA Iwona Barbara 

  b) z listy nr 18 KW STOWARZYSZENIE "WIELKOPOLANIE" 

  –  JANAS Eugeniusz 

  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 286; 

  4) głosów ważnych oddano 280; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MOŚCICKI Adam 

  b) z listy nr 17 KWW GMINA BEZ PODZIAŁÓW 

  –  KOCHANOWICZ Teresa Jadwiga 

  c) z listy nr 18 KW STOWARZYSZENIE "WIELKOPOLANIE" 

  –  BLEJWAS Wojciech Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 189; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW GMINA BEZ PODZIAŁÓW 

  –  ROLEWICZ Danuta Teresa 

  b) z listy nr 18 KW STOWARZYSZENIE "WIELKOPOLANIE" 

  –  NOWICKI 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 189; 

  4) głosów ważnych oddano 188; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW GMINA BEZ PODZIAŁÓW 

  –  JÓŹWIAK Tadeusz Leszek 

  b) z listy nr 20 KWW JD 

  –  ADAMCZEWSKI Bartłomiej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 19. 

Wybory do Rady Gminy Niechanowo 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 200. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 626 osób, to jest 

50,81% uprawnionych do głosowania. 

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

których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów 

w okręgach. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 744; 

  4) głosów ważnych oddano 717; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  TRZASKAWKA Jacek Józef 

  b) z listy nr 17 KWW WSPÓLNE DOBRO-GMINA NIECHANOWO 

  –  BUDZYŃSKI Edward Czesław 

  –  FABISZAK Józef Franciszek 

  –  ROBASZKIEWICZ Szymon 

  –  URBANIAK Mariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 113; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW WSPÓLNE DOBRO-GMINA NIECHANOWO 

  –  KASZYŃSKI Paweł Stefan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 263; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 
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  –  ZIENCZYK Zdzisław 

  b) z listy nr 17 KWW WSPÓLNE DOBRO-GMINA NIECHANOWO 

  –  RUREK Danuta Teresa 

  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 WSPÓLNE DOBRO-GMINA NIECHANOWO 

  –  KIERZEK Maria Anna 

  –  RATAJCZAK Barbara 

  4) 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 17 KWW WSPÓLNE DOBRO-GMINA NIECHANOWO 

  –  WALASZEK Jolanta Elżbieta 

  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 159; 

  4) głosów ważnych oddano 158; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW WSPÓLNE DOBRO-GMINA NIECHANOWO 

  –  SIKORA Zdzisław Franciszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 118; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW WSPÓLNE DOBRO-GMINA NIECHANOWO 

  –  DOBRZYKOWSKI Leszek 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 209; 

  4) głosów ważnych oddano 201; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
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  –  KRZYWDZIŃSKI Czesław Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW WSPÓLNE DOBRO-GMINA NIECHANOWO 

  –  OLEJNICZAK Jarosław 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 20. 

Wybory do Rady Miejskiej w Trzemesznie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11 277. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 977 osób, to jest 

44,13% 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 1227; 

  4) głosów ważnych oddano 1130; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  KOSTKA Tadeusz Marcin 

  b) z listy nr 20 KWW GMINA Z KLASĄ 

  –  ADAMSKI Maciej Edmund 

  c) z listy nr 25 KWW JAWNOŚĆ I RZETELNOŚĆ 

  –  OSTROWSKI Mikołaj 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 1692; 

  4) głosów ważnych oddano 1589; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  MATELSKI Zbigniew 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
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  –  FIGAJ Leszek Michał 

  c) z listy nr 17 KW STOWARZYSZENIE "WIELKOPOLANIE" 

  –  WOŹNY Przemysław Jacek 

  d) z listy nr 19 KWW DOBRO WSZYSTKICH 

  –  MAĆKOWIAK Teresa 

  e) z listy nr 22 KWW TOMASZA BAUZY 

  –  BAUZA Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1144; 

  4) głosów ważnych oddano 1090; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW DOBRO WSZYSTKICH 

  –  DZIEL Maria 

  b) z listy nr 20 KWW GMINA Z KLASĄ 

  –  SZAPOWAŁ Krzysztof Jan 

  –  KOPERSKI Grzegorz 

  c) z listy nr 21 KWW SOŁECTWA GOŁĄBKI 

  –  POKORSKI Wiesław Bronisław 

  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 914; 

  4) głosów ważnych oddano 869; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KW STOWARZYSZENIE "WIELKOPOLANIE" 

  –  MICHALAK Michał Stanisław 

  b) z listy nr 18 KWW "ZIEMIA GNIEŹNIEŃSKA-GNIEZNO XXI" 

  –  MACIOŁ Ludwik Stanisław 

  c) z listy nr 24 KWW "NASZA WIEŚ" 

  –  MĄDRA Eleonora Krystyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 21. 

Wybory do Rady Miejskiej w Witkowie 

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 10 907. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 354 osób, to jest 

49,09% uprawnionych do głosowania. 
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Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1861; 

  4) głosów ważnych oddano 1798; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW WAŻNY JEST CZŁOWIEK 

  –  SUCHOLAS Marek Witold 

  –  RADACZ Tomasz 

  b) z listy nr 18 KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO 

  –  WALCZAK Marian 

  –  POPEK Roman Jacek 

  –  BIADASZ 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 1399; 

  4) głosów ważnych oddano 1346; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO 

  –  MOŁODECKI Bogusław 

  –  MUCHA Henryk Jan 

  –  JÓŹWIK Piotr 

  b) z listy nr 19 KWW PAWŁA SKUDZAWSKIEGO 

  –  SKUDZAWSKI Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 359; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  GRABOWSKI Łukasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 392; 

  4) głosów ważnych oddano 391; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 18 KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO 

  –  KAŹMIERCZAK Grzegorz Marcin 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 355; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO 

  –  KWAPICH Ireneusz Leszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 273; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO 

  –  MARCINIAK Marian Gabriel 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 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 375; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW WAŻNY JEST CZŁOWIEK 

  –  KOWALSKI 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 304; 

  4) głosów ważnych oddano 301; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO 

  –  CZAPLICKI Eugeniusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 22. 

Wybory do Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

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 6 104. 

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

48,54% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1104; 

  4) głosów ważnych oddano 1084; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOWALSKI Mieczysław Stanisław 

  b) z listy nr 16 KWW ZIEMI BORECKIEJ 

  –  RATAJCZAK Tadeusz 

  c) z listy nr 17 KW FORUM DEMOKRATYCZNE 

  –  ROŻEK Marek 

  d) z listy nr 18 KWW SKW ZIEMI GOSTYŃSKIEJ 

  –  KRĘCIOŁEK Roman Maciej 

  –  SZCZEPANIAK Tomasz Przemysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 351; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KW FORUM DEMOKRATYCZNE 

  –  DAJEWSKI Leszek Feliks 

  b) z listy nr 18 KWW SKW ZIEMI GOSTYŃSKIEJ 

  –  GAWROŃSKI Romuald 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg 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 183; 
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  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW SKW ZIEMI GOSTYŃSKIEJ 

  –  WAWRZYNIAK Barbara Wacława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 112; 

  4) głosów ważnych oddano 110; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW SKW ZIEMI GOSTYŃSKIEJ 

  –  MARCINKOWSKA 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 168; 

  4) głosów ważnych oddano 166; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW SKW ZIEMI GOSTYŃSKIEJ 

  –  SIKORSKI 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 172; 

  4) głosów ważnych oddano 168; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KUBIAK Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 405; 

  4) głosów ważnych oddano 381; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW ZIEMI BORECKIEJ 

  –  MADZIA Przemysław Roman 

  b) z listy nr 17 KW FORUM DEMOKRATYCZNE 

  –  JĘDROSZ Róża 

  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 239; 

  4) głosów ważnych oddano 234; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DĘBOWIAK Mieczysław Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 210; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW SKW ZIEMI GOSTYŃSKIEJ 

  –  MATURSKI Zbigniew Leon 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 23. 

Wybory do Rady Miejskiej w Krobi 

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 10 347. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 848 osób, to jest 

46,85% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1823; 

  4) głosów ważnych oddano 1747; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  DUDA Mariusz Józef 

  b) z listy nr 17 KWW KROBIA - NASZA MAŁA OJCZYZNA 

  –  JÓŹWIAK Ireneusz Władysław 

  –  MUSIELSKI Józef Stanisław 

  c) z listy nr 21 KWW LECHA BEMA 

  –  BEM Lech Marian 

  d) z listy nr 25 KWW ELŻBIETY DOPIERAŁY 

  –  DOPIERAŁA Elżbieta Mieczysława 

  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 933; 

  4) głosów ważnych oddano 933; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  MIAŁKOWSKI Andrzej Franciszek 

  b) z listy nr 19 KWW JERZEGO JANA GAŁĘZEWSKIEGO 

  –  GAŁĘZEWSKI Jerzy Jan 

  c) z listy nr 22 KWW KRZYSZTOF PERDON 

  –  PERDON Krzysztof Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 373; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW KROBIA - NASZA MAŁA OJCZYZNA 

  –  OLEJNICZAK Roman 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 268; 

  4) głosów ważnych oddano 263; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW KROBIA - NASZA MAŁA OJCZYZNA 

  –  BUSZ Henryk Walenty 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 346; 

  4) głosów ważnych oddano 344; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW KROBIA - NASZA MAŁA OJCZYZNA 

  –  SKROBAŁA Genowefa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 233; 
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  4) głosów ważnych oddano 232; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW MARIAN SZPURKA 

  –  SZPURKA Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 366; 

  4) głosów ważnych oddano 355; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW MIESZKAŃCÓW ZIEMI KROBSKIEJ 

  –  NOWACKI Zdzisław 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 279; 

  4) głosów ważnych oddano 274; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW KROBIA - NASZA MAŁA OJCZYZNA 

  –  KUBIAK Łukasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 217; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW KROBIA - NASZA MAŁA OJCZYZNA 

  –  SZULC Renata Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 24. 

Wybory do Rady Gminy Pępowo 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 349. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 461 osób, to jest 

56,59% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 12, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 
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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 846; 

  4) głosów ważnych oddano 830; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW IRENEUSZ MATYLA 

  –  MATYLA Ireneusz 

  b) z listy nr 18 KWW "ZIEMIA PĘPOWSKA" 

  –  POPIOŁEK Marek 

  –  ROGALA Zenon Henryk 

  –  ŚLĄSKI Józef 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 118; 

  4) głosów ważnych oddano 116; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW SKW ZIEMI GOSTYŃSKIEJ 

  –  ŁAKOMY Urszula 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 118; 

  4) głosów ważnych oddano 118; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW SKW ZIEMI GOSTYŃSKIEJ 

  –  TWARDOWSKI 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 138; 

  4) głosów ważnych oddano 137; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "ZIEMIA PĘPOWSKA" 

  –  SZAFRANIAK Walerian 

  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 117; 

  4) głosów ważnych oddano 117; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "ZIEMIA PĘPOWSKA" 

  –  GULCZ Zygmunt 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 131; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "ZIEMIA PĘPOWSKA" 

  –  KMIECIK 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 148; 

  4) głosów ważnych oddano 147; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW SKW ZIEMI GOSTYŃSKIEJ 

  –  SZYDŁOWSKI Bogdan 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 191; 

  4) głosów ważnych oddano 187; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZLACHETKA 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 286; 

  4) głosów ważnych oddano 281; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW SKW ZIEMI GOSTYŃSKIEJ 

  –  KACZMAREK Ryszard Jan 

  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 176; 

  4) głosów ważnych oddano 176; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "ZIEMIA PĘPOWSKA" 

  –  KACZMAREK 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 189; 

  4) głosów ważnych oddano 189; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW RAZEM PO LEPSZE JUTRO 

  –  KRZYWY Gabriel 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW SKW ZIEMI GOSTYŃSKIEJ 

  –  STACHOWIAK Mirosław Kazimierz 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 25. 

Wybory do Rady Gminy Piaski 

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 6 682. 

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

48,35% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 805; 

  4) głosów ważnych oddano 766; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW SKW ZIEMI GOSTYŃSKIEJ 
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  –  SIKORA Helena Irena 

  –  SZAFRANEK Konrad Bronisław 

  b) z listy nr 18 KWW NOWE PIASKI 

  –  NASKRĘT Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 531; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  NIEDZIELA Waldemar Marian 

  b) z listy nr 16 KWW SKW ZIEMI GOSTYŃSKIEJ 

  –  RÓŻALSKA Irena Władysława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 176; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW SKW ZIEMI GOSTYŃSKIEJ 

  –  URBANIAK Ignacy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 173; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW SKW ZIEMI GOSTYŃSKIEJ 

  –  WOŹNIAK 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 254; 

  4) głosów ważnych oddano 242; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW SKW ZIEMI GOSTYŃSKIEJ 

  –  MATUSZEWSKI Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

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

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 220; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW SKW ZIEMI GOSTYŃSKIEJ 

  –  URBANIAK Maciej Marcin 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 173; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW SKW ZIEMI GOSTYŃSKIEJ 

  –  WYRZYKIEWICZ 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 197; 

  4) głosów ważnych oddano 175; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ŻALIK Jan Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 119; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KĘDZIA 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 148; 

  4) głosów ważnych oddano 146; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW SKW ZIEMI GOSTYŃSKIEJ 

  –  ZAWIEJA Zenon Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 210; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WESOŁEK 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 161; 

  4) głosów ważnych oddano 156; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW SKW ZIEMI GOSTYŃSKIEJ 

  –  ŚLĄSKI Stefan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 26. 

Wybory do Rady Miejskiej w Pogorzeli 

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 4 040. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 977 osób, to jest 

48,94% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 405; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SIERSZULSKI Eugeniusz Marek 

  –  PASZKOWSKI Eugeniusz Stanisław 

  b) z listy nr 16 KWW "ZIEMIA POGORZELSKA" 

  –  CIOSEK Paweł Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 402; 

  4) głosów ważnych oddano 395; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  OWSIANOWSKA Barbara 

  b) z listy nr 16 KWW "ZIEMIA POGORZELSKA" 

  –  BOGUSŁAWSKA Grażyna Wanda 

  –  RYBKA Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 178; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW "ZIEMIA POGORZELSKA" 

  –  SZYMAŁKA Ireneusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 104; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 16 KWW "ZIEMIA POGORZELSKA" 

  –  DRUKARCZYK Donata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 124; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SERASZEK 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 153; 

  4) głosów ważnych oddano 149; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW "ZIEMIA POGORZELSKA" 
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  –  DUTKOWIAK Cyryl 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 105; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  HORAŁA Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 138; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW "ZIEMIA POGORZELSKA" 

  –  FIGIELEK Zdzisław 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 112; 

  4) głosów ważnych oddano 111; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KRZEKOTOWSKI Marian 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 124; 

  4) głosów ważnych oddano 123; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PAZOŁA Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 93; 

  5) radną została wybrana: 
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  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KACZMAREK Maria Jolanta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 27. 

Wybory do Rady Miejskiej w Poniecu 

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 6 337. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 405 osób, to jest 

53,73% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1395; 

  4) głosów ważnych oddano 1349; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW SKW ZIEMI GOSTYŃSKIEJ 

  –  KUSZ Jerzy 

  b) z listy nr 17 KWW "NASZA GMINA" 

  –  KIELIŚ Dariusz Marcin 

  –  SYRKO Jadwiga 

  –  WROTYŃSKA Aneta Joanna 

  –  ZIELIŃSKI 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 255; 

  4) głosów ważnych oddano 248; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BIERNACZYK Kazimiera 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg 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 179; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 18 KWW LEPSZY PONIEC 

  –  MATECKI 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 243; 

  4) głosów ważnych oddano 241; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW SKW ZIEMI GOSTYŃSKIEJ 

  –  ZDĘGA Zdzisław Wacław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 244; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW LEPSZY PONIEC 

  –  NOWAK Mariusz Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 184; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW "NASZA GMINA" 

  –  JAŃCZAK 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 126; 

  4) głosów ważnych oddano 120; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW "NASZA GMINA" 

  –  STRÓŻYŃSKI Marcin Bronisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 223; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MACHOWSKI 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 257; 

  4) głosów ważnych oddano 252; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIAST - PONIEC 

  –  KOŃCZAK Ewa Barbara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 259; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW "NASZA GMINA" 

  –  BIERNACZYK Grażyna Halina 

  –  DANIELCZAK Małgorzata Lilla 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 28. 

Wybory do Rady Gminy Granowo 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 198. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 567 osób, to jest 

49,00% uprawnionych do głosowania. 

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

w których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie 

mandatów w okręgach. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 675; 

  4) głosów ważnych oddano 642; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
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  –  WIŚNIEWSKA Małgorzata 

  –  MATEJA Natalia Weronika 

  b) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO - LUDOWE 

  –  KALEMBA Wojciech 

  –  ZIÓŁKOWSKI Arkadiusz Roman 

  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 314; 

  4) głosów ważnych oddano 304; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GONTARSKI Jacek 

  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  PIETRZAK Józef 

  c) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO - LUDOWE 

  –  KASPEREK Krystyna Barbara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 136; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO - LUDOWE 

  –  HELBIG Kazimiera Jadwiga 

  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 POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO - LUDOWE 

  –  KACZMAREK Marian Bronisław 

  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 126; 

  4) głosów ważnych oddano 123; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KAŃDUŁA Jerzy 

  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 123; 

  4) głosów ważnych oddano 120; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  RATAJCZAK Irena 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 99; 

  4) głosów ważnych oddano 96; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO - LUDOWE 

  –  SZYMAŃSKI 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 88; 

  4) głosów ważnych oddano 87; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  PAWLAK Henryk Walenty 

  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 POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO - LUDOWE 

  –  BIELAWSKI Stefan 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO - LUDOWE 

  –  BRESZ Jacek Antoni 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 29. 

Wybory do Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim 

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 14 976. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 635 osób, to jest 

44,30% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1934; 

  4) głosów ważnych oddano 1800; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  HOJAN Piotr Bronisław 

  b) z listy nr 19 KWW HENRYKA SZYMAŃSKIEGO 

  –  GROCHOLEWSKI Janusz Marian 

  –  BOSACKA Renata Maria 

  c) z listy nr 22 KWW WSPÓLNY GRODZISK 

  –  MATUSZEWSKI Dariusz Maciej 

  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 2125; 

  4) głosów ważnych oddano 2003; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW OSIEDLOWA INICJATYWA 

  –  PEŁKO Grzegorz Edmund 

  b) z listy nr 19 KWW HENRYKA SZYMAŃSKIEGO 

  –  BARTKOWIAK Andrzej Franciszek 

  –  GRZANOWSKA Danuta Maria 

  c) z listy nr 22 KWW WSPÓLNY GRODZISK 

  –  SKRZYPCZAK Sebastian Jerzy 

  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 1313; 
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  4) głosów ważnych oddano 1260; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  RAJ Stanisław Franciszek 

  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  JAJCZYK Roman Jan 

  c) z listy nr 19 KWW HENRYKA SZYMAŃSKIEGO 

  –  KINECKI Marek Marian 

  –  FLORASZEK Jolanta Helena 

  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 1263; 

  4) głosów ważnych oddano 1193; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW HENRYKA SZYMAŃSKIEGO 

  –  KACHLICKA Alina 

  –  GAWRON Józef 

  b) z listy nr 22 KWW WSPÓLNY GRODZISK 

  –  LESIŃSKI Andrzej Michał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 30. 

Wybory do Rady Gminy Kamieniec 

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 5 065. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 702 osób, to jest 

53,35% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 624; 

  4) głosów ważnych oddano 603; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW KAZIMIERZA SŁAWOMIRA BRESIA 

  –  BREŚ Kazimierz Sławomir 

  b) z listy nr 19 KWW "WSPÓLNA GMINA" 
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  –  STAMIEROWSKI 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 399; 

  4) głosów ważnych oddano 391; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW KAZIMIERZA SŁAWOMIRA BRESIA 

  –  KUREK Zofia Maria 

  b) z listy nr 19 KWW "WSPÓLNA GMINA" 

  –  FRĄCKOWIAK Aleksander 

  c) z listy nr 20 KWW SEBASTIANA TOMKIEWICZA 

  –  TOMKIEWICZ Sebastian 

  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 537; 

  4) głosów ważnych oddano 531; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  NOWAK Wawrzyniec 

  b) z listy nr 19 KWW "WSPÓLNA GMINA" 

  –  BOSY Roman 

  –  SOŁTYSIAK Piotr 

  –  KWIATKOWSKI 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 520; 

  4) głosów ważnych oddano 512; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZCZEPANIAK Jan 

  b) z listy nr 19 KWW "WSPÓLNA GMINA" 

  –  MATERNA Czesław Kazimierz 

  –  SKORACKI Eugeniusz 

  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 622; 
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  4) głosów ważnych oddano 606; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  KUCHARCZAK Tadeusz 

  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KASPERSKI Karol 

  c) z listy nr 19 KWW "WSPÓLNA GMINA" 

  –  ADAMCZAK Krzysztof Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 31. 

Wybory do Rady Miejskiej w Rakoniewicach 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9 747. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 957 osób, to jest 

50,86% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1634; 

  4) głosów ważnych oddano 1597; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW DECYDUJMY WSPÓLNIE 

  –  TOMIAK Gerard Szymon 

  –  KRAWCZYK Krzysztof 

  b) z listy nr 19 KWW GMINA RAKONIEWICE 

  –  MAĆKOWIAK Marek 

  –  CHAŁUPKA Bronisław 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 537; 

  4) głosów ważnych oddano 515; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW DECYDUJMY WSPÓLNIE 

  –  BAZAN Władysław 

  b) z listy nr 19 KWW GMINA RAKONIEWICE 
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  –  BOROWSKI Wiesław 

  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 722; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  LULKIEWICZ Katarzyna Elżbieta 

  b) z listy nr 18 KWW DECYDUJMY WSPÓLNIE 

  –  CIELECKA Gabriela Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 262; 

  4) głosów ważnych oddano 253; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW DECYDUJMY WSPÓLNIE 

  –  MIKOŁAJCZYK Dariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 400; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW JÓZEFA BERNAKIEWICZA 

  –  BERNAKIEWICZ 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 234; 

  4) głosów ważnych oddano 232; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW GMINA RAKONIEWICE 

  –  BIMKIEWICZ Władysława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW DECYDUJMY WSPÓLNIE 

  –  WAWRZYNIAK 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 298; 

  4) głosów ważnych oddano 295; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW DECYDUJMY WSPÓLNIE 

  –  TATA Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 304; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW DECYDUJMY WSPÓLNIE 

  –  OLEJNIK Sławomir 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 330; 

  4) głosów ważnych oddano 325; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW TOMASZ DOLATA 

  –  DOLATA Tomasz Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 32. 

Wybory do Rady Miejskiej Wielichowa 

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 5 300. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 608 osób, to jest 

49,21% 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 853; 

  4) głosów ważnych oddano 813; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KW OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA WIELICHOW0 

  –  KRZYCZYŃSKI Władysław 

  b) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY 

  –  ELSNER Jolenta Maria 

  –  MICHALSKI Paweł Ireneusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 341; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KW OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA WIELICHOW0 

  –  NOWAK Bernard 

  b) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY 

  –  ANDRZEJEWSKI Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 311; 

  4) głosów ważnych oddano 303; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KW OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA WIELICHOW0 

  –  KOSTRZEWA Władysław 

  b) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY 

  –  FRĄCKOWIAK Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 295; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
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  –  SUSZKA Lucyna Maria 

  b) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY 

  –  STACHOWIAK Karol 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 290; 

  4) głosów ważnych oddano 289; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KW OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA WIELICHOW0 

  –  CZEKAJ Maciej 

  –  MARCINIAK 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 302; 

  4) głosów ważnych oddano 292; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KW OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA WIELICHOW0 

  –  KOSTRZEWA Michał 

  –  MATYSIAK Florian 

  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 209; 

  4) głosów ważnych oddano 206; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KW OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA WIELICHOW0 

  –  SZEFLER Wojciech Jerzy 

  b) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY 

  –  WALIGÓRA Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 33. 

Wybory do Rady Gminy Jaraczewo 

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 6 536. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 767 osób, to jest 

57,63% 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 208; 

  4) głosów ważnych oddano 205; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE" 

  –  SKRZYPCZAK Roman 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 222; 

  4) głosów ważnych oddano 209; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE" 

  –  KRYSZAK Jacek Adam 

  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 552; 

  4) głosów ważnych oddano 535; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MAGDA Teresa 

  b) z listy nr 18 KWW "PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE" 

  –  WIŚNIEWSKA Zofia 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 742; 

  4) głosów ważnych oddano 715; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SMOLAREK Ilona 

  b) z listy nr 18 KWW "PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE" 

  –  STANGRET Ignacy 

  –  TWARDOWSKI Tomasz 

  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 313; 

  4) głosów ważnych oddano 310; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GRZEŚKOWIAK Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 211; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PIELUCHA 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 197; 

  4) głosów ważnych oddano 190; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW "CZAS ZMIAN" 

  –  BOIŃSKA 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 272; 

  4) głosów ważnych oddano 266; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE" 

  –  PINIEWSKI Krystian 

  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 461; 

  4) głosów ważnych oddano 452; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GROBELNY Marek 

  b) z listy nr 18 KWW "PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE" 
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  –  MATUSZAK Roman 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 565; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE" 

  –  PAWLAK Stefan Sylwester 

  b) z listy nr 19 KWW "CZAS ZMIAN" 

  –  KOWALCZYK Edmund 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 34. 

Wybory do Rady Gminy Kotlin 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 642. 

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

56,58% 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 696; 

  4) głosów ważnych oddano 663; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "PRZYJAZNA GMINA" 

  –  URBANIAK Jolanta Barbara 

  b) z listy nr 21 KWW SŁAWOMIRA WĄSIEWSKIEGO 

  –  SZYMCZAK Jerzy Kazimierz 

  c) z listy nr 23 KWW "NOWA GMINA" 

  –  SKOWRON Maciej 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 978; 

  4) głosów ważnych oddano 945; 

  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 18 KWW "PRZYJAZNA GMINA" 

  –  MOCH Czesław Jakub 

  –  WARMUZ Grzegorz 

  b) z listy nr 23 KWW "NOWA GMINA" 

  –  SZYSZKA Krzysztof Stanisław 

  –  PATERCZYK Mirosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 226; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW "NOWA GMINA" 

  –  SZYMCZAK Szczepan 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 192; 

  4) głosów ważnych oddano 188; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW SŁAWOMIRA WĄSIEWSKIEGO 

  –  TWARDOWSKI Mirosław 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 213; 

  4) głosów ważnych oddano 211; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "PRZYJAZNA GMINA" 

  –  TACZAŁA Stefan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 138; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW "NOWA GMINA" 

  –  PACHOLAK Bogdan Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

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

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 180; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW "NOWA GMINA" 

  –  JÓZEFIAK Dariusz 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 178; 

  4) głosów ważnych oddano 172; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "PRZYJAZNA GMINA" 

  –  WODNICZAK Zdzisław Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 381; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "PRZYJAZNA GMINA" 

  –  SMOLIŃSKI Czesław 

  b) z listy nr 23 KWW "NOWA GMINA" 

  –  WAŁKIEWICZ Radosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 35. 

Wybory do Rady Miejskiej Żerkowa 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8 300. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 139 osób, to jest 

49,87% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1066; 
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  4) głosów ważnych oddano 1021; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW "ŻERKÓW-SAMORZĄDNA GMINA" 

  –  ANDRASZAK Grzegorz Michał 

  –  ROGACKI Robert Grzegorz 

  –  URBAŃSKA 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 568; 

  4) głosów ważnych oddano 548; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW DLA GMINY ŻERKÓW 

  –  RAŚ Wojciech 

  b) z listy nr 22 KWW "STRAŻAK" 

  –  SOŁTYSIAK Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 262; 

  4) głosów ważnych oddano 255; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "STRAŻAK" 

  –  BARAŃSKI 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 224; 

  4) głosów ważnych oddano 221; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW DLA GMINY ŻERKÓW 

  –  TOMCZAK 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 292; 

  4) głosów ważnych oddano 287; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW ŻERKÓW PRAWORZĄDNA GMINA 
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  –  KRÓLAK Barbara Krystyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 279; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "STRAŻAK" 

  –  STACHOWIAK Andrzej Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 250; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "ŻERKÓW-SAMORZĄDNA GMINA" 

  –  PALUSZKIEWICZ Zdzisław 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 189; 

  4) głosów ważnych oddano 179; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "ŻERKÓW-SAMORZĄDNA GMINA" 

  –  BOGACZYK Wincenty 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 189; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "ŻERKÓW-SAMORZĄDNA GMINA" 

  –  AUGUSTYNIAK Krzysztof Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 269; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 20 KWW "ŻERKÓW-SAMORZĄDNA GMINA" 

  –  BOŻEJEWICZ Bogdan 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 270; 

  4) głosów ważnych oddano 263; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW "RASZEWY RAZEM" 

  –  BOCIAN Benedykt 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 257; 

  4) głosów ważnych oddano 250; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "ŻERKÓW-SAMORZĄDNA GMINA" 

  –  SZÓSTEK Janusz Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 36. 

Wybory do Rady Gminy Blizanów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 564. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 535 osób, to jest 

45,56% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 2, nr 5, nr 7, nr 

12, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie 

mandatów w okręgach. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 236; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA GMINY BLIZANÓW 

  –  GROMADA Michał Józef 

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

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW GMINA BLIZANÓW NASZE WSPÓLNE DOBRO 

  –  JANAS Kazimierz 

  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 167; 

  4) głosów ważnych oddano 154; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW GMINA BLIZANÓW NASZE WSPÓLNE DOBRO 

  –  BŁAŻEJAK Marzena Violetta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 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 137; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA GMINY BLIZANÓW 

  –  KWAŚNIEWSKI Artur Paweł 

  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 17 KWW GMINA BLIZANÓW NASZE WSPÓLNE DOBRO 

  –  PRUS Zbigniew Paweł 

  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 217; 

  4) głosów ważnych oddano 206; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW GMINA BLIZANÓW NASZE WSPÓLNE DOBRO 

  –  KASPRZAK Andrzej Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 
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  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KLECZEWSKI Andrzej 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 277; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW GMINA BLIZANÓW NASZE WSPÓLNE DOBRO 

  –  KUJAWSKI Janusz Robert 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 290; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW GMINA BLIZANÓW NASZE WSPÓLNE DOBRO 

  –  SOBCZYK Danuta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 375; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW GMINA BLIZANÓW NASZE WSPÓLNE DOBRO 

  –  WOJTYŁA Jan Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 371; 

  4) głosów ważnych oddano 359; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW GMINA BLIZANÓW NASZE WSPÓLNE DOBRO 

  –  MĄDRZAK Mariusz Andrzej 

  –  WOJCIESZAK Józef Mirosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 
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  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW GMINA BLIZANÓW NASZE WSPÓLNE DOBRO 

  –  KLAWCZYŃSKI Kazimierz 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 164; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW GMINA BLIZANÓW NASZE WSPÓLNE DOBRO 

  –  OLENDEREK Jarosław 

  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 262; 

  4) głosów ważnych oddano 258; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW GMINA BLIZANÓW NASZE WSPÓLNE DOBRO 

  –  FURMANIAK Zdzisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 37. 

Wybory do Rady Gminy Brzeziny 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 247. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 570 osób, to jest 

60,51% 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 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 718; 

  4) głosów ważnych oddano 696; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA NASZA SZANSA 
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  –  ZMYŚLONY Andrzej Daniel 

  b) z listy nr 18 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY BRZEZINY 

  –  SKOCZYLAS Józef 

  –  WACHOWSKA Krystyna Janina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 255; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY BRZEZINY 

  –  MOLKA 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 169; 

  4) głosów ważnych oddano 159; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY BRZEZINY 

  –  LAZAREK Sylwia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg 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 17 KWW NASZA GMINA NASZA SZANSA 

  –  NOWAK Sylwester 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 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 18 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY BRZEZINY 

  –  ŁASKI Leon Zygmunt 

  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 161; 

  4) głosów ważnych oddano 160; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY BRZEZINY 

  –  WALASZCZYK 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 328; 

  4) głosów ważnych oddano 321; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA NASZA SZANSA 

  –  SZMAJ Marzena Maria 

  –  DULNIK Andrzej 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 131; 

  4) głosów ważnych oddano 130; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY BRZEZINY 

  –  BAKACZ Karol 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 186; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "WSPÓLNA SPRAWA" 

  –  MAKSAJDOWSKI Maciej Bogusław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY BRZEZINY 

  –  WŁODARCZYK Genowefa 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

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

  4) głosów ważnych oddano 195; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY BRZEZINY 

  –  WITOŃSKI Roman Leszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 83; 

  4) głosów ważnych oddano 80; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA NASZA SZANSA 

  –  SZCZEPANIAK Michał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 38. 

Wybory do Rady Gminy w Cekowie-Kolonii 

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 3 800. 

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

53,63% 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 419; 

  4) głosów ważnych oddano 411; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA CEKÓW 

  –  PAWŁOWSKA Bożena Maria 

  b) z listy nr 19 KWW DOBRY WYBÓR - LEPSZA GMINA 

  –  DOMARACKI Tomasz 

  –  MARCZAK Karol 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 189; 

  4) głosów ważnych oddano 182; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW DOBRY WYBÓR - LEPSZA GMINA 

  –  STENCEL Paweł Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 252; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MAJEWSKI Józef Antoni 

  b) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA CEKÓW 

  –  KAPŁONEK Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 108; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KACZMAREK 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 462; 

  4) głosów ważnych oddano 455; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  FRĄTCZAK Teresa Jadwiga 

  –  KOWALSKI Kazimierz 

  b) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA CEKÓW 

  –  MAŚLAK Jacek 

  c) z listy nr 19 KWW DOBRY WYBÓR - LEPSZA GMINA 

  –  HUBERT Agata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 228; 

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

  –  MROZIŃSKI Kazimierz Zygmunt 

  b) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA CEKÓW 

  –  ŁUCZAK Radosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 159; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW DOBRY WYBÓR - LEPSZA GMINA 

  –  POKOJOWY Józef Arkadiusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 192; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW DOBRY WYBÓR - LEPSZA GMINA 

  –  WERBIŃSKI Łukasz Robert 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 39. 

Wybory do Rady Gminy Godziesze Wielkie 

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 6 924. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 136 osób, to jest 

45,29% 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 177; 

  4) głosów ważnych oddano 174; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW "NASZA MAŁA OJCZYZNA" 

  –  POTERA Stanisław Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 



– 94 – 

  

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 273; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  OWCZAREK Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 367; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW "NASZA MAŁA OJCZYZNA" 

  –  JUSZCZAK Józef 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 199; 

  4) głosów ważnych oddano 197; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW "NASZA MAŁA OJCZYZNA" 

  –  BIERNAT Sylwester 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 243; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  OLSZEWSKI Józef 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 156; 

  4) głosów ważnych oddano 144; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "STRAŻ" 
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  –  GZIL Rafał 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 139; 

  4) głosów ważnych oddano 134; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW "NASZA MAŁA OJCZYZNA" 

  –  BURY Dariusz Bolesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 189; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  JARYCH Ryszard Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 201; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  TOMCZAK Krzysztof Remigiusz 

  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 394; 

  4) głosów ważnych oddano 380; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  OWCZAREK Stanisław Jan 

  –  KĘSZYCKI Marek Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 215; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "STRAŻ" 

  –  SPYCHAŁA 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 162; 

  4) głosów ważnych oddano 156; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MALCZEWSKI Dariusz Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 191; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW "NASZA MAŁA OJCZYZNA" 

  –  URBANIAK Michał Stefan 

  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 199; 

  4) głosów ważnych oddano 193; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KOBYŁKA Mirosława Weronika 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 40. 

Wybory do Rady Gminy Koźminek 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 997. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 952 osób, to jest 

49,22% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

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

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 977; 

  4) głosów ważnych oddano 963; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WOLNIACZYK Jacek Arkadiusz 

  b) z listy nr 19 KWW KOŹMINEK W DOBRYCH RĘKACH 

  –  NAWROCKA Małgorzata Beata 

  c) z listy nr 26 KWW "PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  TRZEBIŃSKI Henryk Józef 

  d) z listy nr 32 KWW "STRAŻACY KOŹMINEK" 

  –  PIETRZAK Dariusz 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 196; 

  4) głosów ważnych oddano 186; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  DOMBINIAK Grzegorz Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 197; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ŁATKOWSKA Magdalena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 127; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW ZŁOTNIKI 

  –  MARSZAŁ Adam 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 147; 

  4) głosów ważnych oddano 147; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  GÓRECKI Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 135; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BRYŁA 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 175; 

  4) głosów ważnych oddano 170; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZMAJDZIŃSKI 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 196; 

  4) głosów ważnych oddano 192; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  OWCZAREK Antoni 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 206; 

  4) głosów ważnych oddano 203; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW BOGDANÓW 

  –  ZGARDA Dariusz Józef 

  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 172; 

  4) głosów ważnych oddano 168; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KRAWCZYK Stanisław 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 174; 

  4) głosów ważnych oddano 170; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW "ODNOWA WSI" 

  –  WRÓBEL Sławomir 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 224; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KMIECIŃSKI Przemysław Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 41. 

Wybory do Rady Gminy Lisków 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 282. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 296 osób, to jest 

53,62% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 175; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW INICJATYWY WIEJSKIE 
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  –  SZMYT 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 168; 

  4) głosów ważnych oddano 158; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW PRZYJAZNA GMINA LISKÓW 

  –  BANASIEWICZ Bonifacy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 137; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW INICJATYWY WIEJSKIE 

  –  JASZKIEWICZ Krzysztof Alojzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 133; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW PRZYJAZNA GMINA LISKÓW 

  –  BUKOWIECKI Stanisław Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 138; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW PRZYJAZNA GMINA LISKÓW 

  –  MACIEJEWSKI 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 127; 

  4) głosów ważnych oddano 115; 

  5) radnym został wybrany: 



– 101 – 

  

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  HERESZTYN Zdzisław 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 146; 

  4) głosów ważnych oddano 139; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW PRZYJAZNA GMINA LISKÓW 

  –  NOWICKI Radosław Paweł 

  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 506; 

  4) głosów ważnych oddano 503; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PIORUNOWSKA Elżbieta 

  b) z listy nr 17 KWW INICJATYWY WIEJSKIE 

  –  WALASZ Andrzej Franciszek 

  c) z listy nr 18 KWW PRZYJAZNA GMINA LISKÓW 

  –  JAROMA Joanna Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 351; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW PRZYJAZNA GMINA LISKÓW 

  –  TOMALAK Aleksander Stefan 

  –  SOBCZYK Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 98; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW PRZYJAZNA GMINA LISKÓW 

  –  MATCZAK Wojciech Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 152; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW PRZYJAZNA GMINA LISKÓW 

  –  MIKLAS Józef Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 115; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW PRZYJAZNA GMINA LISKÓW 

  –  WITCZAK Arkadiusz Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 42. 

Wybory do Rady Gminy Mycielin 

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 3 647. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 816 osób, to jest 

49,79% uprawnionych do głosowania. 

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

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 115; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA 

  –  WOLNIACZYK Tadeusz Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 
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  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  NOWICKI Antoni Teofil 

  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 163; 

  4) głosów ważnych oddano 151; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KLAMECKA Marianna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 96; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  JANIAK Eugeniusz 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 179; 

  4) głosów ważnych oddano 176; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BRAJER Zbigniew Leon 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 112; 

  4) głosów ważnych oddano 111; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KW RAZEM DLA POWIATU 

  –  KASPRZAK Mariola Dorota 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 104; 
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  4) głosów ważnych oddano 101; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KW RAZEM DLA POWIATU 

  –  GRZYMSKI Dariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 155; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KW RAZEM DLA POWIATU 

  –  SIWEK Renata Barbara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 132; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  TOMCZYK 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 97; 

  4) głosów ważnych oddano 96; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KW RAZEM DLA POWIATU 

  –  SPODYMEK Tomasz Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 143; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BANACH Andrzej Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 



– 105 – 

  

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

  4) głosów ważnych oddano 262; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MILEWSKI Kazimierz Józef 

  b) z listy nr 17 KW RAZEM DLA POWIATU 

  –  KORNACKI Ryszard Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 217; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SKALSKI Mirosław Jan 

  b) z listy nr 17 KW RAZEM DLA POWIATU 

  –  KORCZYŃSKA Beata Zofia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 43. 

Wybory do Rady Gminy Opatówek 

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 8 475. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 843 osób, to jest 

45,35% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 682; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA GOSPODARNA 

  –  POKOJOWY Wojciech Antoni 

  –  KIERMAS GRUSZKA Marlena Katarzyna 

  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 281; 

  4) głosów ważnych oddano 268; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA GOSPODARNA 

  –  GONERA Ryszard Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 137; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA GOSPODARNA 

  –  JAŚKIEWICZ Dariusz Jacek 

  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 843; 

  4) głosów ważnych oddano 812; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA GOSPODARNA 

  –  BĄKOWSKI Paweł Sławomir 

  –  GADERA Jarosław Henryk 

  –  MAŁOBURSKI Mariusz Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 188; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA GOSPODARNA 

  –  KŁYSZ Jarosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 308; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA GOSPODARNA 

  –  JUSZCZAK Piotr Rafał 

  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 268; 

  4) głosów ważnych oddano 258; 

  5) radną została wybrana: 

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

  –  BIELEWICZ Elżbieta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 349; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA GOSPODARNA 

  –  KOŁACIŃSKI Paweł 

  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 336; 

  4) głosów ważnych oddano 326; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA GOSPODARNA 

  –  WOLF Marek 

  b) z listy nr 18 KWW "RAZEM DLA GMINY OPATÓWEK" 

  –  BORWIK 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 225; 

  4) głosów ważnych oddano 219; 

  5) radnym został wybrany: 

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

  –  JAKÓBCZAK Damian Krystian 

  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 149; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA GOSPODARNA 

  –  SZLENKIER Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 44. 

Wybory do Rady Miejskiej w Stawiszynie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 625. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 490 osób, to jest 

44,27% uprawnionych do głosowania. 

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

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 588; 

  4) głosów ważnych oddano 547; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WOSZCZYK Paweł 

  b) z listy nr 17 KW RAZEM DLA POWIATU 

  –  ŻURAWA Barbara Natalia 

  c) z listy nr 20 KWW GMINNE STRAŻE POŻARNE 

  –  CZAJCZYŃSKA Izabela Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 173; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KWAŚNIEWSKI Sławomir Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 373; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  URBANIAK Justyna Ilona 

  b) z listy nr 20 KWW GMINNE STRAŻE POŻARNE 

  –  HOFMAN Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 146; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINNE STRAŻE POŻARNE 

  –  MIGDAŁ Paweł 

  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 GMINNE STRAŻE POŻARNE 

  –  RAKOWIECKI Robert Krzysztof 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 171; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINNE STRAŻE POŻARNE 

  –  RACHWAŁ 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 257; 

  4) głosów ważnych oddano 249; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINNE STRAŻE POŻARNE 

  –  ARENT Dominik Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 634; 
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  4) głosów ważnych oddano 616; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZYMAŃSKA Milena Agnieszka 

  –  IGNACZAK Radosław 

  b) z listy nr 18 KW "PIAST" 

  –  WÓJCIK Tadeusz 

  c) z listy nr 20 KWW GMINNE STRAŻE POŻARNE 

  –  STASIAK Wojciech 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 110; 

  4) głosów ważnych oddano 108; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINNE STRAŻE POŻARNE 

  –  TORZECKI Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 45. 

Wybory do Rady Gminy Szczytniki 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6 248. 

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

61,46% 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 232; 

  4) głosów ważnych oddano 229; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ 

  –  BĄCZYK Kazimierz 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 230; 
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  4) głosów ważnych oddano 226; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ 

  –  SICIAREK Roman Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 228; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW ANDRZEJA KUPAJA 

  –  KUPAJ Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 256; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW SOLIDNA WIEŚ 

  –  JANKOWSKI Bogumił 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 365; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ 

  –  ZIMNY Piotr 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 168; 

  4) głosów ważnych oddano 168; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW ZBIGNIEWA KARCZEWSKIEGO 

  –  KARCZEWSKI Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 



– 112 – 

  

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

  4) głosów ważnych oddano 224; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  MŁYNEK Urszula 

  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 491; 

  4) głosów ważnych oddano 484; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  BUCHWALD Tadeusz 

  b) z listy nr 20 KWW KRZYSZTOFA ZAWADZKIEGO 

  –  ZAWADZKI Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 183; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW MIROSŁAWA JÓZEFA KOWALSKIEGO 

  –  STREMBICKA Jadwiga Krystyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 263; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ 

  –  OSTROWSKI Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 314; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ 

  –  SKRZYBALSKA Alicja Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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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 557; 

  4) głosów ważnych oddano 548; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  DOMAGAŁA Paweł 

  –  ŚWIĄTEK Danuta Barbara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 285; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ 

  –  ZIÓŁKOWSKI Maciej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 46. 

Wybory do Rady Gminy Żelazków 

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 7 362. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 189 osób, to jest 

56,90% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 233; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW ŻELAZKÓW - GMINA DLA WSZYSTKICH 

  –  ZAWODNI Maciej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 277; 
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  4) głosów ważnych oddano 264; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY ŻELAZKÓW 

  –  KOWALSKI Andrzej 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 303; 

  4) głosów ważnych oddano 298; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW ŻELAZKÓW - GMINA DLA WSZYSTKICH 

  –  WYPYCH 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 283; 

  4) głosów ważnych oddano 281; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓW 

  –  KLECZEWSKI Robert 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 330; 

  4) głosów ważnych oddano 320; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY ŻELAZKÓW 

  –  STASIAK Marta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 193; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW ŻELAZKÓW - GMINA DLA WSZYSTKICH 

  –  WOŹNIAK Justyna Magdalena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

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

  4) głosów ważnych oddano 272; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW ŻELAZKÓW - GMINA DLA WSZYSTKICH 

  –  MAJCHRZAK Wojciech 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 231; 

  4) głosów ważnych oddano 228; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW ŻELAZKÓW - GMINA DLA WSZYSTKICH 

  –  TRZECIAK Marek Jacek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 286; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW ŻELAZKÓW - GMINA DLA WSZYSTKICH 

  –  WASZAK 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 318; 

  4) głosów ważnych oddano 308; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY ŻELAZKÓW 

  –  JUSZCZAK 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 215; 

  4) głosów ważnych oddano 214; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY ŻELAZKÓW 

  –  OKOŃ Janusz Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 220; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW ŻELAZKÓW - GMINA DLA WSZYSTKICH 

  –  WAWRZYNIAK Dariusz Robert 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 278; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW ŻELAZKÓW - GMINA DLA WSZYSTKICH 

  –  POKOJOWY Józef Benedykt 

  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 297; 

  4) głosów ważnych oddano 290; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW ŻELAZKÓW - GMINA DLA WSZYSTKICH 

  –  SOBCZAK Mieczysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 420; 

  4) głosów ważnych oddano 412; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY ŻELAZKÓW 

  –  LESZCZYŃSKI Mateusz Damian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 47. 

Wybory do Rady Gminy Baranów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6 032. 

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

55,97% uprawnionych do głosowania. 



– 117 – 

  

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 837; 

  4) głosów ważnych oddano 817; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW ODNOWA GMINY 

  –  KRAWCZYK Piotr 

  b) z listy nr 21 KW TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY BARANÓW 

  –  BRUST Anna Teresa 

  –  DOMAGAŁA Halina 

  –  KOSIK Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 193; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KW TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY BARANÓW 

  –  GRUSZKA Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 207; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KW TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY BARANÓW 

  –  MAJCZYK Marek 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 495; 

  4) głosów ważnych oddano 482; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  STASIAK Paweł 

  b) z listy nr 21 KW TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY BARANÓW 

  –  ŁĘGOCKI Franciszek Zbigniew 

  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 285; 

  4) głosów ważnych oddano 278; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW ODNOWA GMINY 

  –  MICHALAK Tomasz Waldemar 

  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 721; 

  4) głosów ważnych oddano 701; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW ODNOWA GMINY 

  –  FLORCZAK Magdalena Marta 

  –  SŁUPIANEK-KOCEMBA Danuta Jadwiga 

  b) z listy nr 21 KW TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY BARANÓW 

  –  KURZAWA Mieczysław Alojzy 

  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 628; 

  4) głosów ważnych oddano 610; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW ODNOWA GMINY 

  –  STEMPIN Urszula Jadwiga 

  b) z listy nr 21 KW TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY BARANÓW 

  –  BŁAŻEJEWSKI Michał 

  c) z listy nr 22 KWW PIOTRA MARCINIAKA ZE SŁUPI 

  –  MARCINIAK Piotr Maksymilian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 48. 

Wybory do Rady Gminy Bralin 

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 4 248. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 605 osób, to jest 

61,32% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 7, w którym 
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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 882; 

  4) głosów ważnych oddano 869; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

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

  –  LEMANIK Roman Stanisław 

  –  NARĘKIEWICZ Paweł Krystian 

  b) z listy nr 21 KWW MIESZKAŃCY GMINY BRALIN 

  –  LEŚNIAREK Jan Stanisław 

  –  KOSAKIEWICZ 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 561; 

  4) głosów ważnych oddano 552; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW MIESZKAŃCY GMINY BRALIN 

  –  BZYMEK Jerzy Andrzej 

  –  GÓRECKA Urszula Teresa 

  –  KUROPKA Jacek 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 312; 

  4) głosów ważnych oddano 307; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW MIESZKAŃCY GMINY BRALIN 

  –  GŁĄB Aldona Małgorzata 

  –  KUCHARSKI Andrzej Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 195; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 21 KWW MIESZKAŃCY GMINY BRALIN 

  –  GOGOL Robert Joachim 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 338; 

  4) głosów ważnych oddano 335; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW MIESZKAŃCY GMINY BRALIN 

  –  FRAS Marek Piotr 

  –  OTREMBA Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 311; 

  4) głosów ważnych oddano 295; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW MIESZKAŃCY GMINY BRALIN 

  –  IWAN Tadeusz 

  –  PAŃCZUK Piotr 

  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 21 KWW MIESZKAŃCY GMINY BRALIN 

  –  KUPCZAK Kazimiera Jadwiga 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 49. 

Wybory do Rady Gminy Łęka Opatowska 

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 4 097. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 532 osób, to jest 

61,80% 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 554; 

  4) głosów ważnych oddano 542; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  BŁAŻEJEWSKI Józef Leszek 

  b) z listy nr 20 KWW LESZKA ZALEWSKIEGO 

  –  ZALEWSKI Leszek Wojciech 

  –  JANKOWY Krystyna Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 145; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW "DLA DOBRA WSPÓLNEGO" 

  –  OLBRYCH Łukasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 222; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW PIOTRA ZIMOCHA 

  –  JEZIORNY Piotr Maciej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 236; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW LESZKA ZALEWSKIEGO 

  –  DURLEJ Przemysław Tomasz 

  b) z listy nr 21 KWW "DLA DOBRA WSPÓLNEGO" 

  –  PACYNA Marian 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 645; 

  4) głosów ważnych oddano 639; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW "DLA DOBRA WSPÓLNEGO" 

  –  KOPIS Adam Grzegorz 

  b) z listy nr 22 KWW RAZEM DLA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA 

  –  ADAMSKI Grzegorz Marek 

  –  JÓŹWIAKOWSKI Sławomir Piotr 

  –  GÓRECKI 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 207; 

  4) głosów ważnych oddano 204; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW LESZKA ZALEWSKIEGO 

  –  JERCZYŃSKI Radosław Jacek 

  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 354; 

  4) głosów ważnych oddano 343; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  SKOTNIK Mieczysław Franciszek 

  b) z listy nr 21 KWW "DLA DOBRA WSPÓLNEGO" 

  –  KOSMALA Bogumiła Helena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 155; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW "DLA DOBRA WSPÓLNEGO" 

  –  KOSIŃSKA Ewa Łucja 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 50. 

Wybory do Rady Gminy Perzów 

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 3 045. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 610 osób, to jest 

52,87% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 405; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KURZAWA Franciszek Józef 

  b) z listy nr 20 KWW BOŻENY HENCZYCY 

  –  BURZAŁA Zdzisław Leopold 

  c) z listy nr 21 KWW SAMI SWOI DLA ROZWOJU GMINY PERZÓW 

  –  WŁODARCZYK Renata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 148; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW SAMI SWOI DLA ROZWOJU GMINY PERZÓW 

  –  FROŃ Danuta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 164; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW BOŻENY HENCZYCY 

  –  KŁODNICKI Walery 

  b) z listy nr 21 KWW SAMI SWOI DLA ROZWOJU GMINY PERZÓW 

  –  SMAGA Edward 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 366; 

  4) głosów ważnych oddano 361; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW BOŻENY HENCZYCY 
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  –  PIEKARSKA Bożena Małgorzata 

  b) z listy nr 21 KWW SAMI SWOI DLA ROZWOJU GMINY PERZÓW 

  –  KRUSZELNICKI Tomasz Jan 

  –  PIETRUS Józef Roch 

  –  SOBIERAJ Grzegorz Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 105; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW SAMI SWOI DLA ROZWOJU GMINY PERZÓW 

  –  ŁYTKA Przemysław Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 398; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW BOŻENY HENCZYCY 

  –  WIECZOREK Bogdan Jan 

  b) z listy nr 21 KWW SAMI SWOI DLA ROZWOJU GMINY PERZÓW 

  –  KOZAN Zbigniew Andrzej 

  –  ZAJĄC Sławomir Mirosław 

  –  ZIMOCH Krzysztof Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 51. 

Wybory do Rady Gminy Rychtal 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 561. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 304 osób, to jest 

50,92% uprawnionych do głosowania. 

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

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

  4) głosów ważnych oddano 80; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNA GMINA 

  –  BIAŁOWĄS Halina 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 206; 

  4) głosów ważnych oddano 204; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNA GMINA 

  –  SZACHNIEWICZ Jarosław Mariusz 

  b) z listy nr 23 KWW DLA WSPÓLNEGO DOBRA 

  –  STRYCZEK Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNA GMINA 

  –  DUDEK Jarosław Stanisław 

  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 305; 

  4) głosów ważnych oddano 299; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  MUSIAŁA Leszek Jan 

  b) z listy nr 22 KWW STRAŻAK - RYCHTAL 

  –  MRUGAŁA Marian 

  c) z listy nr 23 KWW DLA WSPÓLNEGO DOBRA 

  –  OBER Marek Roman 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW DLA WSPÓLNEGO DOBRA 
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  –  GOŁAŚ Henryk Roman 

  4) 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 583; 

  4) głosów ważnych oddano 566; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNA GMINA 

  –  GOGÓŁ Iwona Elżbieta 

  –  OPACKA-WYPCHŁO Urszula 

  –  SKIBA Ryszard Adam 

  b) z listy nr 23 KWW DLA WSPÓLNEGO DOBRA 

  –  BAKALARZ Adam 

  –  SZUMLAKOWSKI Jan Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW DLA WSPÓLNEGO DOBRA 

  –  ADAMEK Henryk 

  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 126; 

  4) głosów ważnych oddano 125; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNA GMINA 

  –  MACHOWSKI Edward Narcyz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 52. 

Wybory do Rady Gminy Trzcinica 

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 3 337. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 664 osób, to jest 

49,87% uprawnionych do głosowania. 

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

których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów 

w okręgach. 



– 127 – 

  

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 471; 

  4) głosów ważnych oddano 462; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW STRAŻAKÓW 

  –  GATNER Tomasz 

  –  OSTROWSKI Krzysztof Stanisław 

  –  SZAR Jan Eugeniusz 

  –  MIKOŁAJCZYK Zdzisław Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW WSPÓLNA GMINA TRZCINICA 

  –  BEDNARA Henryka 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW STRAŻAKÓW 

  –  PARZONKA Danuta Maria 

  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 81; 

  4) głosów ważnych oddano 81; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW WSPÓLNA GMINA TRZCINICA 

  –  BARTKOWIAK Anna 

  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 706; 

  4) głosów ważnych oddano 693; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNIE ZROBIMY WIĘCEJ 
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  –  JAWORSKI Jarosław 

  b) z listy nr 21 KWW WSPÓLNA GMINA TRZCINICA 

  –  KOWALIK Elżbieta Helena 

  –  PIASECKI Florian Wojciech 

  c) z listy nr 22 KWW STRAŻAKÓW 

  –  PODEJMA Zygmunt Jan 

  –  WALOSZCZYK Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 147; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW WSPÓLNA GMINA TRZCINICA 

  –  MARYNIAK Stanisław Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 243; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNIE ZROBIMY WIĘCEJ 

  –  BEDNARZ Sylwia 

  b) z listy nr 21 KWW WSPÓLNA GMINA TRZCINICA 

  –  PARZONKA Krzysztof Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 53. 

Wybory do Rady Gminy Babiak 

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 6 427. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 135 osób, to jest 

48,78% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 988; 
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  4) głosów ważnych oddano 976; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KASIOREK Ryszard 

  b) z listy nr 18 KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 

  –  DRAPIŃSKI Paweł Stanisław 

  –  ROSIŃSKI Andrzej Klemens 

  –  WITKOWSKA 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 204; 

  4) głosów ważnych oddano 202; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ALBIN Roman 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 227; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW "NASZA, WIEŚ" 

  –  SIMIŃSKI Szymon 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 187; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ŚWIĘTOŃ 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 230; 

  4) głosów ważnych oddano 229; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  IDCZAK Zenon 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 189; 

  4) głosów ważnych oddano 182; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KRUSZYNA Zygmunt 

  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 378; 

  4) głosów ważnych oddano 375; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  RACINOWSKI Dariusz Marek 

  b) z listy nr 18 KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 

  –  KWIATKOWSKI 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 203; 

  4) głosów ważnych oddano 191; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WIŚNIEWSKI Ireneusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 158; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 

  –  DOPIERAŁA Zbigniew 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 197; 



– 131 – 

  

  4) głosów ważnych oddano 190; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KRYGIER Henryk Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 154; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  RADOWSKA Wanda 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 54. 

Wybory do Rady Gminy w Chodowie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 854. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 285 osób, to jest 

45,02% 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 230; 

  4) głosów ważnych oddano 223; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DĄBROWICZ Jan Stanisław 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  ŚMIGIEL 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 153; 

  4) głosów ważnych oddano 149; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  WRZESIŃSKA Agnieszka Katarzyna 

  –  ZAJĄCZKOWSKI Alfred Zygmunt 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 148; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOWALEWSKI Jan 

  b) z listy nr 19 KWW TOMASZA PIETRZAKA 

  –  PIETRZAK Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 179; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  OLCZYK Roman 

  –  BORTNIK Janina 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 68; 

  4) głosów ważnych oddano 67; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  ŚNIEGOWSKI Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 114; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BORZUCHOWSKA Aneta 

  –  KIKOSICKA Dorota 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 



– 133 – 

  

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 101; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW ZDZISŁAWA KURKIEWICZA 

  –  KURKIEWICZ Zdzisław Tadeusz 

  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 275; 

  4) głosów ważnych oddano 265; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KWIATKOWSKI Krzysztof Marian 

  –  ZIĘBA Tadeusz Jan 

  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  WRÓBLEWSKA Kazimiera Wiesława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 55. 

Wybory do Rady Miejskiej w Dąbiu 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 444. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 327 osób, to jest 

61,11% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 230; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MĘCZYŃSKA Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

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

  4) głosów ważnych oddano 204; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 

  –  PIETRZAK Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 227; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW MIASTA I GMINY DĄBIE 

  –  ZWONIARKIEWICZ Wacław Leszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 228; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW ZBIGNIEWA MIELCZARKA 

  –  JARNECKI Daniel 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 200; 

  4) głosów ważnych oddano 195; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW ZBIGNIEWA MIELCZARKA 

  –  JEDYŃSKA Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 233; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW WSI KARSZEW I KRZEWO "WSPÓLNOTA" 

  –  WOJCIECHOWSKI Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 177; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW ZBIGNIEWA MIELCZARKA 

  –  WIĘCKOWSKI Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 193; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW ZBIGNIEWA MIELCZARKA 

  –  MATEJA 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 236; 

  4) głosów ważnych oddano 234; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW MIASTA I GMINY DĄBIE 

  –  MRZEWA Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 189; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CHWIAŁKOWSKI 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 276; 

  4) głosów ważnych oddano 265; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW ZBIGNIEWA MIELCZARKA 

  –  DUDZIŃSKI Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

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

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 252; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW ZBIGNIEWA MIELCZARKA 

  –  BYSTRZYCKI Józef Wawrzyniec 

  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 233; 

  4) głosów ważnych oddano 226; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW MIASTA I GMINY DĄBIE 

  –  PIETRZAK Marian Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 203; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW ZBIGNIEWA MIELCZARKA 

  –  TAMBORSKA Jolanta Arleta 

  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 208; 

  4) głosów ważnych oddano 205; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW PWK PRZYJAZNY SAMORZĄD 

  –  GADZINOWSKI Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 56. 

Wybory do Rady Gminy Grzegorzew 

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 4 471. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 679 osób, to jest 

59,92% uprawnionych do głosowania. 
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Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 960; 

  4) głosów ważnych oddano 919; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  RYBCZYŃSKI Mariusz 

  b) z listy nr 20 KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 

  –  PIÓRKOWSKI Piotr Adam 

  –  PYKA Stanisław Jerzy 

  c) z listy nr 21 KWW "LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  SANIGÓRSKI Mariusz 

  d) z listy nr 23 KWW CELINY WYPYCHOWSKIEJ 

  –  WYPYCHOWSKA Celina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 192; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW PWK PRZYJAZNY SAMORZĄD 

  –  SOCHACKI Józef 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 234; 

  4) głosów ważnych oddano 231; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CHĘCIŃSKI Piotr 

  b) z listy nr 21 KWW "LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  SOŁTYSIAK Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 559; 

  4) głosów ważnych oddano 549; 

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

  –  KOTKOWSKI Rafał 

  b) z listy nr 21 KWW "LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  DURKIEWICZ Kazimierz 

  c) z listy nr 22 KWW "NIEUSTRASZENI" 

  –  KULCZAK 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 333; 

  4) głosów ważnych oddano 323; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 

  –  DORABIAŁA Janusz Stanisław 

  b) z listy nr 21 KWW "LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  CZERCZAK Jarosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 394; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW "LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  BANASIAK Waldemar 

  –  WOŹNIAK Jarosław Mirosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 57. 

Wybory do Rady Miejskiej w Kłodawie 

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 10 943. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 207 osób, to jest 

47,58% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1720; 
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  4) głosów ważnych oddano 1618; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  JARONIEWSKA Jadwiga Elżbieta 

  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CICHOCKI Jerzy 

  c) z listy nr 18 KWW L.DANIELEWICZA "NASZA WSPÓLNA GMINA" 

  –  FIJAŁKOWSKA Krystyna Zofia 

  d) z listy nr 20 KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 

  –  SZTĄBER Bogdan Kazimierz 

  e) z listy nr 22 KWW NIEZALEŻNA ANNA MICHALAK 

  –  MICHALAK 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 1040; 

  4) głosów ważnych oddano 999; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  KAFTAN Ewa Jolanta 

  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MATCZAK Wojciech 

  c) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  MARCZAK Karol 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 513; 

  4) głosów ważnych oddano 504; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 28 KWW ANTONI RZETELSKI 

  –  RZETELSKI Antoni 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 572; 

  4) głosów ważnych oddano 567; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 

  –  ROSIAK Irena 

  b) z listy nr 23 KWW WŁODZIMIERZA JANKOWSKIEGO 
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  –  JANKOWSKI Włodzimierz 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 355; 

  4) głosów ważnych oddano 353; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  ZIELIŃSKI Jacek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 319; 

  4) głosów ważnych oddano 315; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DZIEDZIC Andrzej 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 313; 

  4) głosów ważnych oddano 306; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PRUSIŃSKI Wojciech Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 364; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 

  –  SIWIŃSKI Grzegorz Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 58. 

Wybory do Rady Gminy w Kole 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 851. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 280 osób, to jest 

56,06% 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 182; 

  4) głosów ważnych oddano 177; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW MIESZKAŃCY GMINY KOŁO 

  –  ŻURAWIK Jerzy Waldemar 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 244; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW MIESZKAŃCY GMINY KOŁO 

  –  KUPIŃSKI Wiktor 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 242; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW GENOWEFY SZURGOT 

  –  DITTRICH STASIAK Anna Barbara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 475; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW MIESZKAŃCY GMINY KOŁO 

  –  RYBICKI Piotr Józef 

  b) z listy nr 21 KWW GENOWEFY SZURGOT 

  –  ŁUKASIK Jarosław 

  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 251; 

  4) głosów ważnych oddano 248; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW MIESZKAŃCY GMINY KOŁO 

  –  MALEC Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 209; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW MIESZKAŃCY GMINY KOŁO 

  –  MARCINIAK Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 183; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW MIESZKAŃCY GMINY KOŁO 

  –  SZARECKA Elżbieta Helena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 215; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW MIESZKAŃCY GMINY KOŁO 

  –  WOSZCZYŃSKI Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 233; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW MIESZKAŃCY GMINY KOŁO 

  –  KAŹMIERCZAK Paweł 

  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 194; 

  4) głosów ważnych oddano 191; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 

  –  OLEJNICZAK Henryk Waldemar 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 150; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW EWY PONIECKIEJ 

  –  MROCZKOWSKI Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 305; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW MIESZKAŃCY GMINY KOŁO 

  –  BILIŃSKA Teresa 

  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 190; 

  4) głosów ważnych oddano 188; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW MIESZKAŃCY GMINY KOŁO 

  –  OSTROWSKI Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 167; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW GENOWEFY SZURGOT 
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  –  BORKOWSKI Mirosław Bronisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 59. 

Wybory do Rady Gminy Kościelec 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 237. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 286 osób, to jest 

62,75% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 141; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  LIPSKA Janina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 161; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ŚWIDERSKI 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 191; 

  4) głosów ważnych oddano 186; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  ŁAKOMCZYK Kazimierz Zdzisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

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

  4) głosów ważnych oddano 216; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BIERNAT Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 175; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  CIESIELSKI Krzysztof Lucjan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 219; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  ŁOPATA 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 305; 

  4) głosów ważnych oddano 300; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  ZADAWAJ Barbara Stanisława 

  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 531; 

  4) głosów ważnych oddano 517; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW ZOFII KOKOCIŃSKIEJ 

  –  KOKOCIŃSKA Zofia 

  b) z listy nr 25 KWW ZBIGNIEWA SAWICKIEGO 

  –  SAWICKI Zbigniew Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 



– 146 – 

  

9. Okręg 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 302; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  KRUPA Tomasz Błażej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 201; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  KAŹMIERCZAK Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 317; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  KLUKACZYŃSKI Stanisław Kazimierz 

  –  DZIERZGWA Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 238; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  KRYGIER Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 253; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 
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  –  DURA Piotr Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 60. 

Wybory do Rady Gminy Olszówka 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 321. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 029 osób, to jest 

44,33% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 5, nr 6, nr 8, nr 

9, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie 

mandatów w okręgach. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 130; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW DĘBOWICE 

  –  MAŁECKA 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 127; 

  4) głosów ważnych oddano 115; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW GMINY OLSZÓWKA 

  –  GÓRECKI Zbigniew Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 139; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW GMINY OLSZÓWKA 

  –  LECHOWSKI Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

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

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 151; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW GMINY OLSZÓWKA 

  –  DŁONIAK Roman 

  b) z listy nr 22 KWW PONĘTÓW GÓRNY DRUGI 

  –  RADOSZEWSKA 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 18 KWW GMINY OLSZÓWKA 

  –  CZAJKOWSKI Paweł Krzysztof 

  –  MICHALSKI Stefan Zygmunt 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW GMINY OLSZÓWKA 

  –  CZUPRYŃSKA Krystyna 

  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 161; 

  4) głosów ważnych oddano 154; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW GMINY OLSZÓWKA 

  –  SZYMAŃSKI Aureniusz 

  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 18 KWW GMINY OLSZÓWKA 

  –  URBANIAK Paweł 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

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

  a) z listy nr 18 KWW GMINY OLSZÓWKA 

  –  KOWALEWSKI Włodzimierz Antoni 

  –  LASOTA Paweł Piotr 

  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 87; 

  4) głosów ważnych oddano 81; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW GMINY OLSZÓWKA 

  –  OLEJNICZAK Wiesław Sylwester 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 217; 

  4) głosów ważnych oddano 213; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PAWŁOWSKI Jan 

  b) z listy nr 23 KWW KRZEWATA 

  –  AUGUSTYNIAK Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 61. 

Wybory do Rady Gminy Osiek Mały 

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 3 361. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 567 osób, to jest 

46,62% uprawnionych do głosowania. 

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

których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów 

w okręgach. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  WIŚNIEWSKI IRENEUSZ ANTONI 

  –  KRUPA REMIGIUSZ 

  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 357; 

  4) głosów ważnych oddano 341; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SOSNOWSKA TERESA 

  b) z listy nr 19 KWW KRYSTYNA NOWICKA 

  –  NOWICKA KRYSTYNA 

  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 

  –  ROSIŃSKI CZESŁAW 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WODNICKI JAN LUTOSŁAW 

  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 115; 

  4) głosów ważnych oddano 114; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW IWONY SMOLAREK 

  –  SMOLAREK IWONA MICHALINA 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 110; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  ZBOROWSKI 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 111; 

  4) głosów ważnych oddano 110; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MAKAROWICZ SŁAWOMIR 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 99; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZYMAŃSKI PAWEŁ 

  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 388; 

  4) głosów ważnych oddano 380; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MUSIAŁ KRZYSZTOF IGNACY 

  –  OSOWSKI 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 134; 

  4) głosów ważnych oddano 131; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MARKIEWICZ 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 142; 

  4) głosów ważnych oddano 134; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ORCHOWSKI EUGENIUSZ JAN 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 104; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  ZWOLIŃSKI PIOTR PAWEŁ 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 62. 

Wybory do Rady Miejskiej w Przedczu 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 541. 

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

67,27% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 476; 

  4) głosów ważnych oddano 452; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW ZIEMI PRZEDECKIEJ 

  –  ROBASZEWSKI Jerzy Stanisław 

  –  DERESZEWSKI Zenon 

  b) z listy nr 21 KW TOWARZYSTWO SAMORZ. ZIEMI PRZEDECKIEJ 

  –  MAJEWSKI Andrzej Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 461; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW ZIEMI PRZEDECKIEJ 
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  –  ZDZIENNICKI Henryk 

  –  ADAMCZEWSKI Adam 

  b) z listy nr 21 KW TOWARZYSTWO SAMORZ. ZIEMI PRZEDECKIEJ 

  –  ŁUCZAK Marek Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 118; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW ZIEMI PRZEDECKIEJ 

  –  BRZEZIŃSKI Krzysztof Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 192; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KW TOWARZYSTWO SAMORZ. ZIEMI PRZEDECKIEJ 

  –  MICHALSKA 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 153; 

  4) głosów ważnych oddano 152; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW ZIEMI PRZEDECKIEJ 

  –  MÓJTA Łukasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 271; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW ZIEMI PRZEDECKIEJ 

  –  BIŃKOWSKI Leszek Mieczysław 

  –  KURLAPSKI Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 211; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KW TOWARZYSTWO SAMORZ. ZIEMI PRZEDECKIEJ 

  –  KACPRZAK Irena Zofia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 152; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KW TOWARZYSTWO SAMORZ. ZIEMI PRZEDECKIEJ 

  –  FRONTCZAK Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 141; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW ZIEMI PRZEDECKIEJ 

  –  DOPIERAŁA Piotr Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 163; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW ZIEMI PRZEDECKIEJ 

  –  MIKOŁAJCZAK Iwona 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 63. 

Wybory do Rady Miejskiej w Golinie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9 339. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 085 osób, to jest 

54,45% uprawnionych do głosowania. 
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Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1051; 

  4) głosów ważnych oddano 1029; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW TADEUSZA PIOTRA NOWICKIEGO 

  –  KWIATKOWSKI Lech Teodor 

  b) z listy nr 19 KWW WOJCIECHA WOJDYŃSKIEGO 

  –  KASPRZAK Zofia 

  –  WOJDYŃSKI Wojciech 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 833; 

  4) głosów ważnych oddano 787; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SIECZKOWSKI Leszek 

  b) z listy nr 18 KWW TADEUSZA PIOTRA NOWICKIEGO 

  –  MACIASZEK Zdzisław 

  c) z listy nr 19 KWW WOJCIECHA WOJDYŃSKIEGO 

  –  GRODZKI Wojciech Adam 

  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 802; 

  4) głosów ważnych oddano 790; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW TADEUSZA PIOTRA NOWICKIEGO 

  –  SZCZEPANIAK Stefan Marian 

  –  WIECZOREK Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 410; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW URSZULI FURMANIAK 
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  –  KALISKI 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 281; 

  4) głosów ważnych oddano 276; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW URSZULI FURMANIAK 

  –  FURMANIAK 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 410; 

  4) głosów ważnych oddano 402; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  KOŚCIELSKA Iwona Jolanta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 324; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZRAMA Janusz Zdzisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 260; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW ANNY KAPTURSKIEJ 

  –  KAPTURSKA Anna Alina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 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) radnym został wybrany: 



– 157 – 

  

  a) z listy nr 20 KWW "RAZEM DLA GOLINY" 

  –  MICHALAK Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 376; 

  4) głosów ważnych oddano 361; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW TADEUSZA PIOTRA NOWICKIEGO 

  –  MIĘTKIEWICZ Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 64. 

Wybory do Rady Gminy Grodziec 

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 4 095. 

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

58,95% 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 755; 

  4) głosów ważnych oddano 727; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW "WŁODARCZYK" 

  –  WŁODARCZYK Tomasz 

  b) z listy nr 18 KWW M. PINIECKIEJ 

  –  PINIECKA Maria 

  c) z listy nr 19 KWW PIOTRA JUSZCZAKA 

  –  SZAMBELAN Kazimierz Stanisław 

  –  RÓŻAŃSKA Agata Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 159; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 17 KWW "WŁODARCZYK" 

  –  ANDRZEJEWSKI 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 187; 

  4) głosów ważnych oddano 185; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW PIOTRA JUSZCZAKA 

  –  SAPIKOWSKI Dawid 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 160; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW PIOTRA JUSZCZAKA 

  –  MIKOŁAJCZYK Zdzisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 128; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW PIOTRA JUSZCZAKA 

  –  POPŁAWSKI 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 310; 

  4) głosów ważnych oddano 305; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  ANDRZEJEWSKI Tomasz Robert 

  b) z listy nr 19 KWW PIOTRA JUSZCZAKA 

  –  SOBAŃSKI Janusz Izydor 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

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

  4) głosów ważnych oddano 138; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW "WŁODARCZYK" 

  –  PERCZYŃSKI Radosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 156; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW PIOTRA JUSZCZAKA 

  –  WYSOCKI Marian Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 146; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW PIOTRA JUSZCZAKA 

  –  KACZMAREK Izydor 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 243; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  MARCZAK Błażej 

  b) z listy nr 19 KWW PIOTRA JUSZCZAKA 

  –  MARCINIAK-OLEJNICZAK Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 65. 

Wybory do Rady Gminy Kazimierz Biskupi 

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 8 675. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 262 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 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 207; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  KAPUŚCIŃSKI Henryk 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 197; 

  4) głosów ważnych oddano 193; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW "ZIEMIA KAZIMIERSKA" 

  –  STASZAK Sławomir 

  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 764; 

  4) głosów ważnych oddano 740; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW "ZIEMIA KAZIMIERSKA" 

  –  WŁODARCZYK Hieronim 

  b) z listy nr 27 KWW JANA SIKORSKIEGO 

  –  SIKORSKI Jan Marian 

  –  JURGA Robert 

  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 929; 

  4) głosów ważnych oddano 910; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW "ZIEMIA KAZIMIERSKA" 

  –  MŁODOŻENIEC Józef Stanisław 

  –  SZULC Bernard Wawrzyniec 

  b) z listy nr 30 KWW GRZEGORZA MACIEJEWSKIEGO 

  –  MACIEJEWSKI Grzegorz 

  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 307; 

  4) głosów ważnych oddano 303; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW "ZIEMIA KAZIMIERSKA" 

  –  ŁUKASIEWICZ 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 210; 

  4) głosów ważnych oddano 206; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  URBANIAK Wiesław 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 299; 

  4) głosów ważnych oddano 295; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW "ZIEMIA KAZIMIERSKA" 

  –  KOZŁOWSKI Włodzimierz Zdzisław 

  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 701; 

  4) głosów ważnych oddano 684; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  HERUDZIŃSKI Andrzej 

  b) z listy nr 24 KWW DLA POSADY 

  –  TWARDOWSKI Robert 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 304; 

  5) radną została wybrana: 



– 162 – 

  

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WALCZAK Urszula 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 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) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZCZEPANIAK Czesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 66. 

Wybory do Rady Miejskiej w Kleczewie 

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 7 318. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 907 osób, to jest 

53,39% uprawnionych do głosowania. 

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

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 929; 

  4) głosów ważnych oddano 894; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  PUTZ Wojciech Piotr 

  b) z listy nr 17 KWW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ 

  –  TRZEWICZYŃSKI Maciej 

  –  RUSZKOWSKI Janusz Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 954; 

  4) głosów ważnych oddano 924; 

  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 17 KWW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ 

  –  URBAŃSKI Juliusz Paweł 

  b) z listy nr 18 KWW "ŻYJEMY DLA SPORTU" 

  –  KWIATKOWSKI Krzysztof 

  c) z listy nr 20 KWW DARIUSZA MICHALAKA 

  –  MICHALAK Dariusz 

  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 17 KWW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ 

  –  SZCZEKOCKI Piotr Ryszard 

  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 286; 

  4) głosów ważnych oddano 276; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ 

  –  ŁUCZAK 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 179; 

  4) głosów ważnych oddano 172; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ 

  –  MACYSZYN Stanisław 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 340; 

  4) głosów ważnych oddano 330; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ 

  –  KAPELA Marian Czesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

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

  4) głosów ważnych oddano 202; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW TADEUSZA SAWICKIEGO 

  –  SAWICKI 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 238; 

  4) głosów ważnych oddano 232; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  NATYWO Krzysztof Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 217; 

  4) głosów ważnych oddano 212; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MACIEJEWSKI Jarosław Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 536; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ 

  –  ADAMCZYK Dariusz Tomasz 

  b) z listy nr 18 KWW "ŻYJEMY DLA SPORTU" 

  –  CHOJNACKI Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 67. 

Wybory do Rady Gminy Kramsk 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8 171. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 229 osób, to jest 

51,76% 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 272; 

  4) głosów ważnych oddano 264; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW "WSPÓLNOTA KRAMSKA" 

  –  PAWŁÓW Bogdan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 964; 

  4) głosów ważnych oddano 951; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  ROGOWSKA Halina Lucyna 

  b) z listy nr 17 KWW JÓZEFA DROPA 

  –  KUBSIK Dorota 

  c) z listy nr 20 KWW PIOTRA KRENCA 

  –  KRENC Piotr 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 322; 

  4) głosów ważnych oddano 321; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW JÓZEFA DROPA 

  –  BARCZYKOWSKI Dariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 197; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW JÓZEFA DROPA 

  –  KONWERSKA Anna Grażyna 

  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 285; 

  4) głosów ważnych oddano 281; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "CZAS NA GOSPODARZA" 

  –  CICHOCKI Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 226; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW JÓZEFA DROPA 

  –  SZADY 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 349; 

  4) głosów ważnych oddano 336; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW JÓZEFA DROPA 

  –  KOŁODZIEJCZAK Agata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 203; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW JÓZEFA DROPA 

  –  LIDŹBIŃSKI Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 244; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW "WSPÓLNOTA KRAMSKA" 

  –  KRAWIEC Wiesława Henryka 

  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 255; 

  4) głosów ważnych oddano 246; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW JÓZEFA DROPA 

  –  BORKOWSKI Wojciech Leszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 337; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW "WSPÓLNOTA KRAMSKA" 

  –  BIAŁECKI Waldemar 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 325; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW JÓZEFA DROPA 

  –  NAWROCKI 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 217; 

  4) głosów ważnych oddano 204; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "CZAS NA GOSPODARZA" 

  –  KOŹLAREK Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 68. 

Wybory do Rady Gminy w Krzymowie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 639. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 203 osób, to jest 

56,80% uprawnionych do głosowania. 
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Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 284; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW TADEUSZA JANKOWSKIEGO 

  –  SZCZESIAK Tadeusz Ireneusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 457; 

  4) głosów ważnych oddano 435; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW TADEUSZA JANKOWSKIEGO 

  –  CZAJA Jan Stanisław 

  b) z listy nr 18 KWW "DOBRO WSPÓLNE" 

  –  MAZUR Danuta 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 184; 

  4) głosów ważnych oddano 182; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  KULIG Agata 

  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 348; 

  4) głosów ważnych oddano 335; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  JACKOWSKI Henryk Antoni 

  b) z listy nr 18 KWW "DOBRO WSPÓLNE" 

  –  CZERWIŃSKI Józef 

  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 185; 

  4) głosów ważnych oddano 179; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW TADEUSZA JANKOWSKIEGO 

  –  LEWANDOWSKI 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 161; 

  4) głosów ważnych oddano 159; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW TADEUSZA JANKOWSKIEGO 

  –  IGNACZAK Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 825; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  KOTWAS Karol 

  –  JEŻAK Ewa Agnieszka 

  b) z listy nr 21 KWW JAROSŁAW CZERNIEJEWSKI 

  –  CZERNIEJEWSKI Jarosław Jan 

  c) z listy nr 22 KWW "PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  PAWLAK Zdzisława Kazimiera 

  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 541; 

  4) głosów ważnych oddano 523; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW TADEUSZA JANKOWSKIEGO 

  –  JAROŃSKA Aurelia 

  b) z listy nr 20 KWW MOJA WIEŚ 

  –  WRÓBEL Bożena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

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

  4) głosów ważnych oddano 189; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW "SAMORZĄDNI GŁODNO" 

  –  KACZOROWSKI Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 69. 

Wybory do Rady Miejskiej w Rychwale 

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 6 568. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 348 osób, to jest 

66,20% 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 1336; 

  4) głosów ważnych oddano 1295; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

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

  –  CICHY Krzysztof Józef 

  –  DREWNIACKI Roman Marek 

  b) z listy nr 21 KWW SŁAWOMIRA WOŹNIAKA 

  –  WOŹNIAK Sławomir Zbigniew 

  c) z listy nr 28 KWW "NAUKA I TRADYCJA - W PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  ŚNIEGOWSKA Leokadia Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 274; 

  5) radną została wybrana: 

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

  –  DOMINIAK Wanda 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 531; 

  4) głosów ważnych oddano 524; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

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

  –  KWIRYNG Zenon 

  b) z listy nr 23 KWW WSPÓLNOTA KUCHARY BOROWE 

  –  MACIEJEWSKA Justyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 304; 

  5) radnym został wybrany: 

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

  –  STACHURSKI Ireneusz 

  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 520; 

  4) głosów ważnych oddano 511; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

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

  –  PIASECKI Cezary Tomasz 

  b) z listy nr 26 KWW "WSPÓLNOTA ZOSINKI" 

  –  KAŁUŻNY Zdzisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 312; 

  5) radną została wybrana: 

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

  –  ROGOWICZ Elżbieta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 296; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE "RAZEM DLA GMINY" 
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  –  STANISŁAWSKI Roman 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 186; 

  5) radnym został wybrany: 

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

  –  BARTCZAK Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 553; 

  4) głosów ważnych oddano 543; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  JUSZCZAK Janusz 

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

  –  OLKOWSKA Jolanta Elżbieta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 70. 

Wybory do Rady Gminy Rzgów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 452. 

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

60,23% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 223; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW ANDRZEJA GRZESZCZAKA ODNOWA 

  –  JAKUBOWICZ Anna Irena 

  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 536; 

  4) głosów ważnych oddano 522; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW ANDRZEJA GRZESZCZAKA ODNOWA 

  –  BŁASZCZYK Urszula Ewa 

  b) z listy nr 21 KWW "POROZUMIENIE" 

  –  BOROWSKI Jacek 

  c) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA 

  –  NAWROCKI Wiktor 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 214; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW ANDRZEJA GRZESZCZAKA ODNOWA 

  –  WRZYSZCZYŃSKA Lucyna Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 248; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW ANDRZEJA GRZESZCZAKA ODNOWA 

  –  SŁOWIŃSKI Józef Zdzisław 

  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 697; 

  4) głosów ważnych oddano 678; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  CZAJA Wiesław Sylwester 

  b) z listy nr 19 KWW ANDRZEJA GRZESZCZAKA ODNOWA 

  –  BIERNACKA Ewa 

  –  JANC Michał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 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 446; 

  4) głosów ważnych oddano 439; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW ANDRZEJA GRZESZCZAKA ODNOWA 

  –  ŁAWNICZAK Sławomir 

  b) z listy nr 20 KWW NOWOCZESNA I BEZPIECZNA GMINA 

  –  GRABAREK Henryk 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 174; 

  4) głosów ważnych oddano 172; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  CIESIELSKA Alicja Dorota 

  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 473; 

  4) głosów ważnych oddano 466; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 

  –  MATUSZAK Grzegorz Maciej 

  b) z listy nr 19 KWW ANDRZEJA GRZESZCZAKA ODNOWA 

  –  REK Michał Jakub 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 262; 

  4) głosów ważnych oddano 259; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 25 KWW "NOWOCZESNY POWIAT" 

  –  ZIÓŁKOWSKI Kazimierz Edward 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 71. 

Wybory do Rady Gminy Skulsk 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 941. 

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

64,62% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 270; 

  4) głosów ważnych oddano 269; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW ŁUSZCZEWO RAZEM 

  –  KOZŁOWSKI 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 243; 

  4) głosów ważnych oddano 238; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "NASZA PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  DOMINIAK 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 935; 

  4) głosów ważnych oddano 897; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOCHANIECKA Armela 

  –  RUSIN Marcin Andrzej 

  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  MARCZAK Michał Adam 

  c) z listy nr 17 KWW NOWOCZESNA GMINA 

  –  TARNOWSKA Jadwiga Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 409; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "NASZA PRZYSZŁOŚĆ" 
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  –  KLIMCZAK Henryk 

  –  RADKE Eugenia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 220; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW NOWOCZESNA GMINA 

  –  NYKOWSKI Grzegorz 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 155; 

  4) głosów ważnych oddano 151; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW NOWOCZESNA GMINA 

  –  RATAJCZYK Roman 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 349; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CZAJKOWSKI Dawid 

  b) z listy nr 17 KWW NOWOCZESNA GMINA 

  –  GAŃCZAK Bożena Zdzisława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 244; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW "NASZA PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  MUSZYŃSKA Lidia Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 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 338; 

  4) głosów ważnych oddano 334; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW NOWOCZESNA GMINA 

  –  AUGUSTYNIAK Kazimierz 

  –  SOBCZAK Krzysztof Roman 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 72. 

Wybory do Rady Miejskiej w Sompolnie 

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 8 365. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 140 osób, to jest 

61,45% 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 1746; 

  4) głosów ważnych oddano 1652; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  PRĘTNICKI Andrzej 

  b) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 

  –  IMBIORKIEWICZ Edyta 

  c) z listy nr 22 KWW ROMAN BEDNAREK 

  –  BEDNAREK Roman Paweł 

  d) z listy nr 24 KWW PIOTRA WEŁNICKIEGO 

  –  WEŁNICKI Piotr Paweł 

  e) z listy nr 25 KWW "SZACUNEK I ODPOWIEDZIALNOŚĆ" 

  –  PIETRZAK 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 244; 

  4) głosów ważnych oddano 234; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 
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  –  LEWANDOWSKI Ryszard Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 316; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 

  –  KOZŁOWSKI 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 395; 

  4) głosów ważnych oddano 382; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW WSPÓLNY CEL 

  –  PIASECKI Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 421; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 

  –  WIKTORSKI 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 314; 

  4) głosów ważnych oddano 310; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 

  –  NOWAKOWSKI 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 202; 

  4) głosów ważnych oddano 197; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI 

  –  KOSSOWSKI Andrzej 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 441; 

  4) głosów ważnych oddano 427; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW ROMAN BEDNAREK 

  –  MALICKA 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 385; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 

  –  WOJCIECHOWSKA Mariola Iwona 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 331; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  PRZYBYŁOWSKI Józef Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 317; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI 

  –  ZIELIŃSKI Jerzy Leszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 73. 

Wybory do Rady Gminy Stare Miasto 

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 8 503. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 904 osób, to jest 

57,67% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 386; 

  4) głosów ważnych oddano 376; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW IRENEUSZ HAJDASZ 

  –  HAJDASZ Ireneusz 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 1284; 

  4) głosów ważnych oddano 1252; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  BAŃDOSZ Iwona 

  –  BOCIAN Barbara Halina 

  b) z listy nr 19 KWW DZIAŁAJMY RAZEM 

  –  GRADECKI Paweł 

  –  TURAJSKA Halina 

  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 949; 

  4) głosów ważnych oddano 919; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW DLA DOBRA GMINY 
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  –  ĆWIEK Ireneusz 

  –  KOŚCIELSKI Piotr Antoni 

  –  TEODORCZYK Karol 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 357; 

  4) głosów ważnych oddano 349; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW DLA DOBRA GMINY 

  –  BUDNER Konstanty 

  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 718; 

  4) głosów ważnych oddano 691; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZAFRAN Karol 

  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  OBROŚLAK Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 269; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW DLA DOBRA GMINY 

  –  RÓŻAŃSKI Leszek Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 275; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW DLA DOBRA GMINY 

  –  SAWICKI Mirosław Józef 

  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 362; 

  4) głosów ważnych oddano 360; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW DLA DOBRA GMINY 

  –  KRZYŻAK Juliusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 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 294; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  STASIAK Mirosław Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 74. 

Wybory do Rady Miejskiej Gminy Ślesin 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10 736. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 457 osób, to jest 

60,14% 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 571; 

  4) głosów ważnych oddano 559; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 

  –  KRZYSZTOF Marcin 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 638; 

  4) głosów ważnych oddano 619; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 33 KWW ANDRZEJA PŁÓCIENNIKA 
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  –  PŁÓCIENNIK 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 522; 

  4) głosów ważnych oddano 508; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  EJMA Marek Leon 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 416; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  FLORCZYK Waldemar 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 810; 

  4) głosów ważnych oddano 805; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  JANKOWSKI Michał 

  b) z listy nr 18 KWW SILNA MŁODOŚĆ - WIERNA TRADYCJOM 

  –  KOŹMIŃSKI 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 303; 

  4) głosów ważnych oddano 295; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  WADELSKI Jan Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 764; 
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  4) głosów ważnych oddano 748; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MIELCAREK Władysław 

  b) z listy nr 28 KWW JANA ŚWIĄTEK 

  –  ŚWIĄTEK 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 369; 

  4) głosów ważnych oddano 357; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW SILNA MŁODOŚĆ - WIERNA TRADYCJOM 

  –  CHRZANOWSKI 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 513; 

  4) głosów ważnych oddano 507; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MĄDRY Mariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 421; 

  4) głosów ważnych oddano 416; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PILARSKA Halina 

  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 314; 

  4) głosów ważnych oddano 308; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MALAK Andrzej Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 2 mandaty: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 810; 

  4) głosów ważnych oddano 793; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MACIEJEWSKI Jerzy Andrzej 

  b) z listy nr 18 KWW SILNA MŁODOŚĆ - WIERNA TRADYCJOM 

  –  GOLIMOWSKI Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 75. 

Wybory do Rady Gminy Wierzbinek 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 916. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 995 osób, to jest 

50,63% 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 253; 

  4) głosów ważnych oddano 245; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW PAWŁA SZCZEPANKIEWICZA 

  –  WOŹNIAK Bogdan 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 152; 

  4) głosów ważnych oddano 141; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW KRZYSZTOFA TYLCZYŃSKIEGO 

  –  ROGACKI Ryszard Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 455; 
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  4) głosów ważnych oddano 441; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW PAWŁA SZCZEPANKIEWICZA 

  –  SZTEJKOWSKI Zdzisław 

  –  WOJCIECHOWSKI Wacław 

  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 333; 

  4) głosów ważnych oddano 323; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW PAWŁA SZCZEPANKIEWICZA 

  –  JAKUBOWSKI Jan 

  –  KOWALSKA-PIETRZAK Teresa Jadwiga 

  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 525; 

  4) głosów ważnych oddano 510; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW PAWŁA SZCZEPANKIEWICZA 

  –  STANKIEWICZ Krzysztof 

  –  WALICKA Elżbieta Józefa 

  b) z listy nr 19 KWW KRZYSZTOFA TYLCZYŃSKIEGO 

  –  SZCZĘSNY Sławomir Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 404; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MROCZKOWSKI Janusz Marian 

  b) z listy nr 20 KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 

  –  MUSIAŁ Jacek 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 460; 

  4) głosów ważnych oddano 439; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  STASZAK Andrzej Grzegorz 

  –  MATUSZEWSKI Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 233; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW PAWŁA SZCZEPANKIEWICZA 

  –  KACZALSKI Bogdan Bernard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 162; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW PAWŁA SZCZEPANKIEWICZA 

  –  KWIATKOWSKI Dariusz Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 76. 

Wybory do Rady Gminy Wilczyn 

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 4 964. 

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

70,53% 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 751; 

  4) głosów ważnych oddano 742; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  BREZYNA Katarzyna 

  b) z listy nr 18 KWW "SAMORZĄDNA GMINA" 
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  –  RACHUBA Zbigniew Józef 

  –  BUGALSKI Zygmunt 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 278; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "SAMORZĄDNA GMINA" 

  –  WIECHECKI Juliusz 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 241; 

  4) głosów ważnych oddano 235; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  FORNALCZYK Stefan 

  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 714; 

  4) głosów ważnych oddano 693; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  GRZELCZAK Krzysztof Marian 

  –  SKOWROŃSKI Grzegorz 

  b) z listy nr 22 KWW SOŁECTWA WILCZOGÓRA 

  –  ROBAK Danuta 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 169; 

  4) głosów ważnych oddano 168; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW SŁAWOMIRA KOZŁOWSKIEGO 

  –  KOZŁOWSKI Sławomir Edward 

  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 230; 

  4) głosów ważnych oddano 228; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "SAMORZĄDNA GMINA" 

  –  ZANDECKI 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 226; 

  4) głosów ważnych oddano 225; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  NOWAKOWSKI Waldemar 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 216; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "SAMORZĄDNA GMINA" 

  –  BUDZIAK Arkadiusz Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 159; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ZAWADZKI Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 266; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "SAMORZĄDNA GMINA" 

  –  PYRZYŃSKI Błażej Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

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

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 226; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "SAMORZĄDNA GMINA" 

  –  DZIAŁAK Eugeniusz Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 77. 

Wybory do Rady Miejskiej w Czempiniu 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8 988. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 871 osób, to jest 

54,19% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 389; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA 

  –  TYLIŃSKI Włodzimierz 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 393; 

  4) głosów ważnych oddano 381; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "TWÓJ WYBÓR" 

  –  CICHOCKI Eugeniusz 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 403; 

  4) głosów ważnych oddano 380; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA 

  –  TURNO Stanisław Maciej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 420; 

  4) głosów ważnych oddano 420; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  ADAMSKI Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 476; 

  4) głosów ważnych oddano 476; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WIELIŃSKI Aleksander 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 305; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA 

  –  GRYGIER Elżbieta Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 359; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA 

  –  KRZYŻOSTANIAK Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 202; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA 

  –  SANKIEWICZ 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 258; 

  4) głosów ważnych oddano 249; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  FABIŚ Tadeusz Szymon 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 241; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KONIECZNY Jarosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 231; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GŁOCHOWIAK Maciej Franciszek 

  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 312; 

  4) głosów ważnych oddano 298; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW WŁADYSŁAWA MATYSIAKA 

  –  MATYSIAK Władysław Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 359; 
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  4) głosów ważnych oddano 338; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA 

  –  GRZELKA Irena 

  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 197; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  JAŚKOWIAK Jacek 

  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 264; 

  4) głosów ważnych oddano 258; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  BARTKOWIAK Zofia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 78. 

Wybory do Rady Gminy Kościan 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12 079. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 077 osób, to jest 

42,03% 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 346; 

  4) głosów ważnych oddano 337; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA 

  –  SZCZEPANIAK Jan 

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

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 281; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA 

  –  SADOWSKI Ksawery 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 338; 

  4) głosów ważnych oddano 322; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  JAWORSKI 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 462; 

  4) głosów ważnych oddano 437; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA 

  –  BARANOWSKI Leszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 406; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA 

  –  PTAK Marek Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 225; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA 
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  –  RUSKOWIAK Eugeniusz Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 330; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KW KOŚCIAŃSKA INICJATYWA OBYWATELSKA 

  –  SIKORA Marian 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 233; 

  4) głosów ważnych oddano 228; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA 

  –  SIKORA 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 381; 

  4) głosów ważnych oddano 379; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KW KOŚCIAŃSKA INICJATYWA OBYWATELSKA 

  –  KLEM Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 378; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KW KOŚCIAŃSKA INICJATYWA OBYWATELSKA 

  –  NEJRANOWSKI Mateusz 

  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 310; 

  4) głosów ważnych oddano 305; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 18 KW KOŚCIAŃSKA INICJATYWA OBYWATELSKA 

  –  MICHALAK Szymon 

  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 358; 

  4) głosów ważnych oddano 348; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA 

  –  SZKUDLARSKA Marieta Ewa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 321; 

  4) głosów ważnych oddano 314; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KW KOŚCIAŃSKA INICJATYWA OBYWATELSKA 

  –  BIELAWSKA Renata Stanisława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 345; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA 

  –  GIDASZEWSKI Zdzisław Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 274; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA 

  –  BEDNAREK Albin 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 79. 

Wybory do Rady Miejskiej Krzywinia 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7 819. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 529 osób, to jest 

57,92% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 298; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA 

  –  CHUDZIAK Waldemar 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 416; 

  4) głosów ważnych oddano 399; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA 

  –  RATAJCZAK Bolesław 

  b) z listy nr 19 KWW - SOŁTYSI DLA GMINY 

  –  ZIĘTKIEWICZ Joanna 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 667; 

  4) głosów ważnych oddano 626; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CHMIELEWSKI Radosław 

  b) z listy nr 19 KWW - SOŁTYSI DLA GMINY 

  –  LEMAŃSKI Jan Franciszek 

  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 227; 

  4) głosów ważnych oddano 224; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA 

  –  MAJORCZYK Roman 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 295; 

  4) głosów ważnych oddano 286; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA 

  –  KACZMAREK 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 890; 

  4) głosów ważnych oddano 874; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  NOWAK Antoni 

  b) z listy nr 20 KWW KRYSTYNA MOTŁAWSKA 

  –  MOTŁAWSKA 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 345; 

  4) głosów ważnych oddano 337; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA 

  –  KLUPŚ 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 256; 

  4) głosów ważnych oddano 246; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW - SOŁTYSI DLA GMINY 
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  –  MIELCZAREK Magdalena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 229; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA 

  –  PRAŁAT 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 289; 

  4) głosów ważnych oddano 284; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA 

  –  ZIELIŃSKI Zbigniew 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 303; 

  4) głosów ważnych oddano 299; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA 

  –  GUBAŃSKI Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 310; 

  4) głosów ważnych oddano 302; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PARTYKA Janusz Leszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 80. 

Wybory do Rady Miejskiej Śmigla 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12 309. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 178 osób, to jest 

42,07% uprawnionych do głosowania. 

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

których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów 

w okręgach. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2025; 

  4) głosów ważnych oddano 1907; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ADAMCZEWSKI Wojciech 

  b) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA 

  –  SCHILLER Roman 

  –  KLEM Rafał Marian 

  c) z listy nr 18 KW ŚTK 

  –  CIESIELSKI Wojciech Franciszek 

  –  DRÓTKOWSKI Włodzimierz 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 353; 

  4) głosów ważnych oddano 341; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA 

  –  ADAMCZAK-PUK Arleta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 347; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA 

  –  SKORACKI Zenon Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 
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  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW JANA PIETRZAKA 

  –  PIETRZAK Jan 

  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 484; 

  4) głosów ważnych oddano 471; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  ŻAK Lech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 273; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW MŁODZI GMINY ŚMIGIEL 

  –  ŁĄCZNY Krzysztof 

  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 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA 

  –  SPLISTESER Alfred Jan 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 798; 

  4) głosów ważnych oddano 789; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA 

  –  KASPERSKI Wiesław 

  –  DRZEWIECKI Marian Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 419; 

  4) głosów ważnych oddano 413; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KW FORUM DEMOKRATYCZNE 

  –  GRZELCZYK Sławomir Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 461; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW VIOLETTY KAROLCZAK 

  –  KAROLCZAK Violetta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 81. 

Wybory do Rady Miejskiej w Sulmierzycach 

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 2 210. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 465 osób, to jest 

66,29% 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 404; 

  4) głosów ważnych oddano 404; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GIBASIEWICZ Agnieszka 

  –  GREMBLEWSKA Barbara 

  b) z listy nr 18 KWW SULMIERZYCZANIE 

  –  OLESZYŃSKI Kazimierz 

  –  PAULIŃSKI Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 268; 

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

  –  BANASIEWICZ Roman Piotr 

  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  NAKONECZNA Krystyna Maria 

  c) z listy nr 18 KWW SULMIERZYCZANIE 

  –  STRYJAK Krystyna Jadwiga 

  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 264; 

  4) głosów ważnych oddano 261; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  STĘCZNIEWSKI Krzysztof Józef 

  –  WACHOWIAK Elżbieta 

  b) z listy nr 18 KWW SULMIERZYCZANIE 

  –  GRUSZCZYŃSKI Marcin Karol 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 219; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW SULMIERZYCZANIE 

  –  ORZESZYŃSKI Adam 

  –  WOSZCZYŃSKI Hieronim Wiesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 282; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KULAWSKI Daniel Piotr 

  –  KOKOT Alicja Józefa 

  b) z listy nr 18 KWW SULMIERZYCZANIE 

  –  BĄK Zygmunt 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 82. 

Wybory do Rady Miejskiej w Kobylinie 

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 5 188. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 229 osób, to jest 

42,96% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 5, nr 8, w 

których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów 

w okręgach. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 630; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  TRYNKA Barbara Stefania 

  b) z listy nr 18 KW OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  LISIAK Wiesław Alojzy 

  c) z listy nr 19 KW STOWARZYSZENIE SAMORZ. INICJAT. OBYW. 

  –  FLAK Mirosław Marek 

  d) z listy nr 22 KWW JANA LISIECKIEGO 

  –  LISIECKI 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 405; 

  4) głosów ważnych oddano 378; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  JARCZEWSKI Grzegorz 

  b) z listy nr 20 KWW DANUTY JAŹWIEC 

  –  JAŹWIEC Danuta Łucja 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 261; 
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  4) głosów ważnych oddano 253; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KW STOWARZYSZENIE SAMORZ. INICJAT. OBYW. 

  –  OKUPNIK 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 434; 

  4) głosów ważnych oddano 423; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KW STOWARZYSZENIE SAMORZ. INICJAT. OBYW. 

  –  CHLEBOWSKI Piotr 

  –  MAĆKOWIAK Łukasz Kazimierz 

  b) z listy nr 21 KWW JÓZEFA RATAJCZAKA 

  –  RATAJCZAK 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 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  STYBURSKI Wojciech 

  b) z listy nr 19 KW STOWARZYSZENIE SAMORZ. INICJAT. OBYW. 

  –  DYMARSKI Marian 

  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 270; 

  4) głosów ważnych oddano 267; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DŻYGAŁA Tadeusz 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 180; 

  4) głosów ważnych oddano 173; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KW STOWARZYSZENIE SAMORZ. INICJAT. OBYW. 

  –  PACHOLSKI Adam 

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

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KW OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  PATRYAS Jan Jerzy 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 83. 

Wybory do Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim 

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 8 076. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 234 osób, to jest 

40,04% uprawnionych do głosowania. 

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

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

mandatów w okręgach. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 950; 

  4) głosów ważnych oddano 905; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  KRÓL Grzegorz 

  b) z listy nr 18 KW STOWARZYSZENIE SAMORZ. INICJAT. OBYW. 

  –  GRZELAK Adam 

  –  ZARADNIAK Justyn Dominik 

  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 827; 

  4) głosów ważnych oddano 787; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KW STOWARZYSZENIE SAMORZ. INICJAT. OBYW. 

  –  MALESZKA Jarosław Andrzej 

  –  TOMCZAK Konrad Marek 

  b) z listy nr 19 KWW "LUDZIE DLA LUDZI" 
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  –  WIECZNY Marek Leszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 394; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  IWAŃSKI Jacek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  STANIEWSKI Henryk Zygmunt 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GABRYELCZYK Hieronim Ignacy 

  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 KW STOWARZYSZENIE SAMORZ. INICJAT. OBYW. 

  –  PEREK Ryszard 

  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 274; 

  4) głosów ważnych oddano 262; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  JĘDRZEJAK Bogdan Piotr 

  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 440; 

  4) głosów ważnych oddano 423; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KW STOWARZYSZENIE SAMORZ. INICJAT. OBYW. 

  –  CHOJNICKI Leszek Jan 

  –  DYKCIK 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 317; 

  4) głosów ważnych oddano 312; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW "LUDZIE DLA LUDZI" 

  –  HENCEL Andrzej 

  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 18 KW STOWARZYSZENIE SAMORZ. INICJAT. OBYW. 

  –  BURDZIĄG Janusz Tadeusz 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 84. 

Wybory do Rady Gminy Rozdrażew 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 821. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 169 osób, to jest 

56,77% 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 869; 

  4) głosów ważnych oddano 851; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

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

  –  RYBA Michał 

  b) z listy nr 18 KWW AKTYWNA GMINA 

  –  WŁODARCZYK Zenon Jan 

  –  ADAMIAK Jolanta Maria 

  c) z listy nr 26 KW OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  PABICH Arkadiusz Mikołaj 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 119; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  JAROCKI Mirosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 157; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  JANKOWSKI Wiesław 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 150; 

  4) głosów ważnych oddano 147; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GOLIŃSKI Piotr 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 115; 

  4) głosów ważnych oddano 113; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOLENDA Dariusz 

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

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW AKTYWNA GMINA 

  –  LIS Grzegorz Włodzimierz 

  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 122; 

  4) głosów ważnych oddano 122; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW AKTYWNA GMINA 

  –  ZMYŚLONY Lucjan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 162; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW AKTYWNA GMINA 

  –  JAKUBEK Artur Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 114; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW AKTYWNA GMINA 

  –  RZEKIECKI Roman 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 351; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW AKTYWNA GMINA 

  –  JUSKOWIAK Robert Sebastian 

  b) z listy nr 22 KWW "JAN MACIEJEWSKI" 
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  –  MACIEJEWSKI Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 85. 

Wybory do Rady Miejskiej w Zdunach 

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 5 670. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 902 osób, to jest 

51,18% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 915; 

  4) głosów ważnych oddano 877; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY ZDUNY 

  –  MUSIAŁOWSKA Elżbieta Maria 

  –  PAWLIK Danuta Anna 

  b) z listy nr 19 KWW "NASZA GMINA - MÓJ DOM" 

  –  CHMIELARCZYK Iwona Barbara 

  –  MALEC Zdzisław Józef 

  –  SKRZYPCZAK Lidia 

  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 985; 

  4) głosów ważnych oddano 914; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  KARWIK Mirosław 

  –  KRYG Grzegorz Maciej 

  b) z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY ZDUNY 

  –  STRUGAŁA Anna Maria 

  c) z listy nr 19 KWW "NASZA GMINA - MÓJ DOM" 

  –  OBAL Marcin 

  d) z listy nr 21 KW STOWARZYSZENIE SAMORZ. INICJAT. OBYW. 

  –  NOWAK Irena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 



– 212 – 

  

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 188; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY ZDUNY 

  –  GROBELNY 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 414; 

  4) głosów ważnych oddano 395; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WASZCZUK Dionizy Kazimierz 

  –  KULUS Jacek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 207; 

  4) głosów ważnych oddano 203; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY ZDUNY 

  –  SZAFRANIAK Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185; 

  4) głosów ważnych oddano 185; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY ZDUNY 

  –  SAJUR Mirosława Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 86. 

Wybory do Rady Gminy Krzemieniewo 

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 3 185. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 354 osób, to jest 

42,51% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 3, 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 229; 

  4) głosów ważnych oddano 215; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW HENRYKI PRZYBYLSKIEJ 

  –  PRZYBYLSKA Henryka Barbara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 164; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW GMINY KRZEMIENIEWO 

  –  HYLAK Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SIKORSKI Piotr Stefan 

  b) z listy nr 17 KWW GMINY KRZEMIENIEWO 

  –  KAMIENIARZ Alina 

  –  KRUK Leszek Stanisław 

  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 208; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW MARKA GARBACZA 

  –  GARBACZ Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW GMINY KRZEMIENIEWO 

  –  KAMYCZEK Maria Elżbieta 

  –  KOZAK Jerzy 

  –  NOWAK Mirosława Agnieszka 

  –  OSIĘGŁOWSKI Stanisław 

  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 373; 

  4) głosów ważnych oddano 363; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  TARNOWSKA Małgorzata Danuta 

  b) z listy nr 17 KWW GMINY KRZEMIENIEWO 

  –  PTAK Zbigniew 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 17 KWW GMINY KRZEMIENIEWO 

  –  KRYSZTOFIAK Józef 

  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 377; 

  4) głosów ważnych oddano 374; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW GMINY KRZEMIENIEWO 

  –  SOBECKI Radosław 

  b) z listy nr 21 KWW "NIEZALEŻNA" 

  –  ADAMSKA Józefa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 87. 

Wybory do Rady Gminy Lipno 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 113. 

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

62,70% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 322; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW LIPNO 2010 

  –  RUMIŃSKI Marcin 

  b) z listy nr 20 KWW JACKA PAWŁOWSKIEGO 

  –  PAWŁOWSKI Jacek Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 190; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNA GMINA LIPNO 

  –  SPŁAWSKI Rafał 

  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 17 KWW PRZYJAZNA GMINA LIPNO 

  –  WOLNIK Zenon 

  b) z listy nr 18 KWW LIPNO 2010 

  –  KLECHA Andrzej 

  c) z listy nr 19 KWW GMINA MIESZKAŃCÓW - LIPNO 
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  –  HOFMAŃSKI Tadeusz 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 264; 

  4) głosów ważnych oddano 260; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 27 KWW NASZE MÓRKOWO 

  –  KOWALCZYK Hanna Jolanta 

  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 1051; 

  4) głosów ważnych oddano 1034; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW LIPNO 2010 

  –  HOMSKI Mariusz 

  –  CYGLER Dorota Anna 

  –  ANDRZEJEWSKI Wacław Marcin 

  –  SZTURO Aleksander 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 212; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNA GMINA LIPNO 

  –  MICHALSKI 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 130; 

  4) głosów ważnych oddano 128; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW LIPNO 2010 

  –  LIZER Aleksandra Bronisława 

  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 162; 

  4) głosów ważnych oddano 156; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNA GMINA LIPNO 

  –  PRAŁAT Jacek 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 155; 

  4) głosów ważnych oddano 154; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW LIPNO 2010 

  –  FEDYK Czesław Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 88. 

Wybory do Rady Miejskej w Osiecznej 

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 6 985. 

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

45,45% 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 940; 

  4) głosów ważnych oddano 912; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW STANISŁAWA GLAPIAKA 

  –  HELIŃSKA Renata Helena 

  –  KOZAK Marek 

  b) z listy nr 19 KWW NASZA MAŁA OJCZYZNA 

  –  JUCHNIEWICZ Józef Marian 

  c) z listy nr 20 KWW ROMANA LEWICKIEGO 

  –  LEWICKI Roman Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 806; 

  4) głosów ważnych oddano 788; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW STANISŁAWA GLAPIAKA 

  –  BARTKOWIAK Halina 

  –  KAROLCZAK Alojzy 

  –  SIEPAK Henryk 

  b) z listy nr 21 KWW KĄKOLEWO 2010 

  –  BOJEK Dariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 433; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW STANISŁAWA GLAPIAKA 

  –  PAWLAK Henryka 

  b) z listy nr 23 KWW STANISŁAWA PRAŁATA 

  –  PRAŁAT Stanisław 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 373; 

  4) głosów ważnych oddano 360; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW STANISŁAWA GLAPIAKA 

  –  KRAJEWSKA Krystyna Stanisława 

  b) z listy nr 18 KW LESZCZYŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  BIDERMAN Wiesław Bronisław 

  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 612; 

  4) głosów ważnych oddano 592; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW STANISŁAWA GLAPIAKA 

  –  PAZOŁA Mariola Wiesława 

  –  SMYŚLNY Andrzej 

  b) z listy nr 26 KWW ZOFII BIAŁEJ 

  –  BIAŁA Zofia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 



– 219 – 

  

Rozdział 89. 

Wybory do Rady Miejskiej Rydzyny 

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 6 514. 

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

56,16% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 168; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW RAZEM DLA GMINY 

  –  PIECZYŃSKI Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 457; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW KRZYSZTOFA KWIATONIA 

  –  BIERNAT Marian Stanisław 

  b) z listy nr 21 KWW RAZEM DLA GMINY 

  –  DŁUGI Zbigniew Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1333; 

  4) głosów ważnych oddano 1280; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CUGIER Hieronim 

  b) z listy nr 17 KWW KORNEL MALCHEREK "MŁODOŚĆ DLA GMINY" 

  –  MALCHEREK Kornel Kajetan 

  c) z listy nr 22 KWW RYDZYNA 2010 
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  –  WALKIEWICZ Teresa Ewa 

  d) z listy nr 23 KWW BONIFACEGO SKRZYPCZAKA 

  –  SKRZYPCZAK Bonifacy 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 451; 

  4) głosów ważnych oddano 444; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW KORNEL MALCHEREK "MŁODOŚĆ DLA GMINY" 

  –  JANOWSKI Marek 

  b) z listy nr 21 KWW RAZEM DLA GMINY 

  –  SZEWCZYK Waldemar Hieronim 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg 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; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW RAZEM DLA GMINY 

  –  SKROBAŁA Leszek Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 148; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW RAZEM DLA GMINY 

  –  KOCHANEK Hieronim 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 142; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ANDRZEJEWSKI Marian Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 219; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW KRZYSZTOFA KWIATONIA 

  –  PAWELSKI Jan Franciszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 261; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW KRZYSZTOFA KWIATONIA 

  –  BAŃKOWIAK Eugeniusz 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 240; 

  4) głosów ważnych oddano 236; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 26 KWW ANNA KWACZYŃSKA 

  –  KWACZYŃSKA Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 90. 

Wybory do Rady Gminy Święciechowa 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 416. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 103 osób, to jest 

57,29% uprawnionych do głosowania. 

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

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1422; 

  4) głosów ważnych oddano 1350; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW SAMORZĄDU GMINY ŚWIĘCIECHOWA 

  –  BOROWIAK Józefa Maria 

  –  KOCIUCKI Jerzy Walerian 

  –  MAZUREK Dariusz 

  b) z listy nr 19 KWW MARII WASZAK 

  –  WASZAK Maria Antonina 

  c) z listy nr 25 KWW ZBIGNIEWA ZAJDLA 

  –  ZAJDEL Zbigniew Marian 

  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 17 KWW SAMORZĄDU GMINY ŚWIĘCIECHOWA 

  –  MACHOWIAK Jerzy Wojciech 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 154; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW JACKA MEJZY 

  –  MEJZA Jacek 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 241; 

  4) głosów ważnych oddano 238; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW SAMORZĄDU GMINY ŚWIĘCIECHOWA 

  –  KURPISZ Edward Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 229; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW MIEJSCOWOŚCI TRZEBINY 

  –  DROBIŃSKI Zbigniew Krzysztof 

  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 206; 

  4) głosów ważnych oddano 202; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW SAMORZĄDU GMINY ŚWIĘCIECHOWA 

  –  KORYTOWSKI 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 193; 

  4) głosów ważnych oddano 192; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW SAMORZĄDU GMINY ŚWIĘCIECHOWA 

  –  STACHOWIAK Zbigniew 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 309; 

  4) głosów ważnych oddano 301; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW SAMORZĄDU GMINY ŚWIĘCIECHOWA 

  –  MARKIEWICZ Jan Stanisław 

  –  SOLSKI Zygmunt Alfred 

  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 347; 

  4) głosów ważnych oddano 339; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW SAMORZĄDU GMINY ŚWIĘCIECHOWA 

  –  DUTKA Jan 

  b) z listy nr 18 KWW MARKA LORYCHA 

  –  MISZCZAK Elżbieta Stanisława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 91. 

Wybory do Rady Gminy Wijewo 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1 293. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 618 osób, to jest 47,80% 

uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 1, nr 2, nr 3, nr 

4, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie 

mandatów w okręgach. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW "MOJA GMINA WIJEWO" 

  –  LIS Zbigniew 

  –  PUKACKI Józef Jan 

  –  RIMKE Urszula 

  –  WOJCIESZYK Radosław 

  –  WOLNICZAK Alojzy 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW "MOJA GMINA WIJEWO" 

  –  WOŹNIAK Ryszard Marek 

  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 17 KWW "MOJA GMINA WIJEWO" 

  –  ZAJĄC Sławomir Ireneusz 

  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 17 KWW "MOJA GMINA WIJEWO" 
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  –  JĘŚKOWIAK Roman Stanisław 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 114; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW "MOJA GMINA WIJEWO" 

  –  RYGUSIK Henryk Zdzisław 

  b) z listy nr 18 KWW "DLA DOBRA GMINY WIJEWO" 

  –  MIKSZA Urszula Jadwiga 

  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 503; 

  4) głosów ważnych oddano 487; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MIŚ Joanna Maria 

  b) z listy nr 17 KWW "MOJA GMINA WIJEWO" 

  –  JÓŹWIAK Hieronim 

  –  KASPERSKI Stanisław 

  –  WOJCIECH Edwin Andrzej 

  c) z listy nr 18 KWW "DLA DOBRA GMINY WIJEWO" 

  –  ZAMIATAŁA Radosław Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 92. 

Wybory do Rady Gminy Włoszakowice 

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 6 848. 

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

51,87% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1377; 
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  4) głosów ważnych oddano 1348; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW OBYWATELSKI 

  –  PRZEZBÓR Irena 

  –  ELIMER Bronisław 

  –  LIS Stefan Roman 

  –  JAGODZIK Leszek Paweł 

  –  STRZYMIŃSKA Zofia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 445; 

  4) głosów ważnych oddano 431; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW OBYWATELSKI 

  –  URBANIAK Mirosława Władysława 

  b) z listy nr 20 KWW DŁUŻYNA 

  –  POLOSZYK Aniela Grażyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 175; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW OBYWATELSKI 

  –  ZAREMBA Aleksy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 311; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW OBYWATELSKI 

  –  MICHALSKA Hanna Edyta 

  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 695; 

  4) głosów ważnych oddano 684; 

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

  –  LIPOWY Ryszard 

  –  MARCINEK Paweł 

  b) z listy nr 17 KWW OBYWATELSKI 

  –  POPRAWSKI Krzysztof Aleksander 

  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 540; 

  4) głosów ważnych oddano 517; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW OBYWATELSKI 

  –  JOHN Krystyna 

  b) z listy nr 18 KWW GRAŻYNY GŁUSZAK CZAS NA ZMIANY 

  –  NOWAK Ryszard 

  c) z listy nr 19 KWW WIEJSKI 

  –  POLOCH Zenon 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 93. 

Wybory do Rady Gminy Chrzypsko Wielkie 

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 2 630. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 624 osób, to jest 

61,75% 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 532; 

  4) głosów ważnych oddano 524; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE POJEZIERZE 

  –  KAMYSZEK Mariusz Marcin 

  –  RYBARCZYK Wiesław Tomasz 

  –  SUŁEK Grzegorz 

  b) z listy nr 20 KWW G. GRZESIAK 

  –  GRZESIAK Grażyna Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 



– 228 – 

  

2. Okręg 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 142; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWE 

  –  GÓŹDŹ 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 256; 

  4) głosów ważnych oddano 245; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWE 

  –  GWIZDAŁ Czesław 

  –  SZUKAŁA Andrzej Robert 

  b) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE POJEZIERZE 

  –  FORNALIK Ilona 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 97; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE POJEZIERZE 

  –  NOWAK Arkadiusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 112; 

  4) głosów ważnych oddano 109; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE POJEZIERZE 

  –  SAWALA 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 81; 

  4) głosów ważnych oddano 81; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE POJEZIERZE 

  –  WICENTY 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 93; 

  4) głosów ważnych oddano 92; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWE 

  –  JURGOWIAK Tomasz 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 140; 

  4) głosów ważnych oddano 140; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWE 

  –  ŁAWNICZAK Przemysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 83; 

  4) głosów ważnych oddano 83; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWE 

  –  PERZ Sebastian 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 85; 

  4) głosów ważnych oddano 82; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWE 

  –  MILKA Andrzej Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 94. 

Wybory do Rady Gminy Kwilcz 

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 4 848. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 369 osób, to jest 

48,87% 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 387; 

  4) głosów ważnych oddano 368; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "MŁODOŚĆ I DOŚWIADCZENIE" 

  –  SUS Zbigniew Stanisław 

  b) z listy nr 19 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE POJEZIERZE 

  –  KLAPCZYŃSKI Łukasz 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 764; 

  4) głosów ważnych oddano 738; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE POJEZIERZE 

  –  LEHMANN Zdzisław Leon 

  –  STANISŁAWSKA Aleksandra 

  b) z listy nr 20 KWW "PRZEJRZYSTA SŁUŻBA MIESZKAŃCOM" 

  –  GÓRECKI Marian Antoni 

  –  KORPIK Grzegorz Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 366; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "MŁODOŚĆ I DOŚWIADCZENIE" 
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  –  DZIUBA Anna Elżbieta 

  b) z listy nr 19 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE POJEZIERZE 

  –  WRÓBLEWSKI Jerzy Stanisław 

  c) z listy nr 21 KWW MARII WĘGRZYN 

  –  KWIATKOWSKA Jolanta Bernadeta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 122; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "MŁODOŚĆ I DOŚWIADCZENIE" 

  –  HALASZ Dariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 437; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "MŁODOŚĆ I DOŚWIADCZENIE" 

  –  KOZUBOWSKI Daniel 

  –  MARKIEWICZ Łukasz Maciej 

  b) z listy nr 21 KWW MARII WĘGRZYN 

  –  DACH Robert 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 153; 

  4) głosów ważnych oddano 151; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW MARII WĘGRZYN 

  –  KONIECZNA Mirosława Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 89; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW "MŁODOŚĆ I DOŚWIADCZENIE" 
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  –  SYK Jolanta Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 95. 

Wybory do Rady Miejskiej Międzychodu 

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 14 692. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 618 osób, to jest 

45,04% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2343; 

  4) głosów ważnych oddano 2235; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW "GOSPODARNY MIĘDZYCHÓD" 

  –  DYL Wojciech 

  –  ROGALA Sławomir Stanisław 

  –  TUCHOWSKA Maria Teresa 

  b) z listy nr 23 KWW DECYDUJMY RAZEM 

  –  DOROBA Edward Henryk 

  c) z listy nr 24 KWW TERESY CICHOSZ 

  –  CICHOSZ Teresa Anna 

  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 1651; 

  4) głosów ważnych oddano 1563; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KUREK Grzegorz Stanisław 

  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  DANIELCZAK Anna Lucyna 

  –  NIEDZIÓŁKA Stefan 

  c) z listy nr 21 KWW "GOSPODARNY MIĘDZYCHÓD" 

  –  MLECZAK Zygmunt Grzegorz 

  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 533; 

  4) głosów ważnych oddano 516; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWE 

  –  CISZEWICZ Rafał Paweł 

  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 1175; 

  4) głosów ważnych oddano 1124; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW RADNI NIEZALEŻNI 

  –  WOLNY Krzysztof 

  b) z listy nr 21 KWW "GOSPODARNY MIĘDZYCHÓD" 

  –  TALAREK Jarosław 

  –  GRZELACHOWSKI Jarosław 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 916; 

  4) głosów ważnych oddano 893; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WITTCHEN Stanisław 

  b) z listy nr 21 KWW "GOSPODARNY MIĘDZYCHÓD" 

  –  PIECZEK Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 96. 

Wybory do Rady Miejskiej w Sierakowie 

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 6 933. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 965 osób, to jest 

57,19% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

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

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 574; 

  4) głosów ważnych oddano 552; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWE 

  –  MACIOŁEK Witold Bruno 

  b) z listy nr 19 KWW "DLA GMINY SIERAKÓW" 

  –  AUGUSTYNIAK Leonard Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 666; 

  4) głosów ważnych oddano 624; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW MIASTO I WIEŚ 

  –  GRZEBIETA Roman Paweł 

  b) z listy nr 20 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE POJEZIERZE 

  –  KŁOS Marcin 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 552; 

  4) głosów ważnych oddano 540; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWE 

  –  CZEKAŁA Jarosław Rafał 

  b) z listy nr 18 KWW MIASTO I WIEŚ 

  –  RUTKOWSKI Marek 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 521; 

  4) głosów ważnych oddano 496; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW MIASTO I WIEŚ 

  –  KRZYŻOSTANIAK Zygmunt 

  b) z listy nr 20 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE POJEZIERZE 

  –  GÓŹDŹ Przemysław Michał 

  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 561; 

  4) głosów ważnych oddano 527; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWE 

  –  ORZEŁ Paweł Michał 

  –  ZIELIŃSKI Andrzej Ludwik 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 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 235; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE POJEZIERZE 

  –  JĘDRZEJCZAK Krzysztof 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 169; 

  4) głosów ważnych oddano 167; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE POJEZIERZE 

  –  STAŃKO Witold 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 243; 

  4) głosów ważnych oddano 236; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW MIASTO I WIEŚ 

  –  OGONOWSKA-CHROBROWSKA Honorata Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 198; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW MIASTO I WIEŚ 
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  –  LISIAK 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 239; 

  4) głosów ważnych oddano 232; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW "DLA GMINY SIERAKÓW" 

  –  PERTEK Edward Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 97. 

Wybory do Rady Gminy w Kuślinie 

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 4 254. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 362 osób, to jest 

55,52% 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 315; 

  4) głosów ważnych oddano 306; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW SAMORZĄDNI GMINY KUŚLIN 

  –  PIASECKI Stefan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 117; 

  4) głosów ważnych oddano 115; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW SAMORZĄDNI GMINY KUŚLIN 

  –  BINIAK Grażyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

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

  4) głosów ważnych oddano 219; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW KONRADA STOPIERZYŃSKIEGO 

  –  LOTKA Michał 

  b) z listy nr 23 KWW JAKUBA WERNERA 

  –  WERNER 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 119; 

  4) głosów ważnych oddano 119; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW SAMORZĄDNI GMINY KUŚLIN 

  –  CZEKAŁA Janusz Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 189; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW SAMORZĄDNI GMINY KUŚLIN 

  –  ŁUCZAK Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 341; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW WSI MICHORZEWO 

  –  ŚWITAŁA Sławomir 

  b) z listy nr 24 KWW PAWŁA KUBIAKA 

  –  KUBIAK Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 142; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW SAMORZĄDNI GMINY KUŚLIN 
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  –  KOSTKOWSKA Małgorzata Ewa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 195; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNY SAMORZĄD 

  –  SADOWSKI Lech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 173; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNY SAMORZĄD 

  –  MINGE Jolanta Maria 

  b) z listy nr 18 KWW SAMORZĄDNI GMINY KUŚLIN 

  –  JAROSZYK Tomasz Marcin 

  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 535; 

  4) głosów ważnych oddano 515; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW SAMORZĄDNI GMINY KUŚLIN 

  –  PRZYBYLSKI Jan 

  –  PASZEK Damian Józef 

  b) z listy nr 19 KWW KONRADA STOPIERZYŃSKIEGO 

  –  STOPIERZYŃSKI Konrad 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 98. 

Wybory do Rady Miejskiej w Lwówku 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7 119. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 625 osób, to jest 

50,92% uprawnionych do głosowania. 
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Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1383; 

  4) głosów ważnych oddano 1325; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ŻUCHOWSKI Henryk 

  –  KACHEL Tadeusz 

  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  JAROŃSKI Mariusz Jerzy 

  c) z listy nr 21 KWW LWÓWEK 2010 - ANDRZEJ HŁADKI 

  –  GAWEŁEK Zbigniew 

  –  KASPERCZAK Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 174; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "MOI KANDYDACI" 

  –  KRAKOWIAK Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 421; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW ARKADIUSZA KAŹMIERCZAKA LEPSZA GMINA 

  –  KAŹMIERCZAK Arkadiusz Stanisław 

  –  LOBA 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 176; 

  4) głosów ważnych oddano 176; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW ARKADIUSZA KAŹMIERCZAKA LEPSZA GMINA 
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  –  STELMASZYK Łukasz 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 221; 

  4) głosów ważnych oddano 219; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW ARKADIUSZA KAŹMIERCZAKA LEPSZA GMINA 

  –  JĘDRZEJCZAK 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 254; 

  4) głosów ważnych oddano 254; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  STARKOWSKI Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 443; 

  4) głosów ważnych oddano 440; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WOŹNA Gabriela Beata 

  b) z listy nr 17 KWW ARKADIUSZA KAŹMIERCZAKA LEPSZA GMINA 

  –  CZEKAŁA Bartłomiej Ludwik 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 319; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  FORNALIK-LISEK Wiesława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 224; 
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  4) głosów ważnych oddano 222; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW ARKADIUSZA KAŹMIERCZAKA LEPSZA GMINA 

  –  STAROSTA Barbara Krystyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 99. 

Wybory do Rady Gminy Miedzichowo 

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 2 812. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 775 osób, to jest 

63,12% uprawnionych do głosowania. 

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

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 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 675; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOLECKI Tadeusz 

  –  ŁODYGA Stanisław Kazimierz 

  –  NAPIERAŁA Henryk 

  b) z listy nr 18 KWW "WSPÓLNA GMINA" 

  –  PIECHOTA Stanisław Bernard 

  –  PIGLA Rajmund 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 269; 

  4) głosów ważnych oddano 256; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  BOROWY Łukasz Marcin 

  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GRYNIA Lucyna Stefania 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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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 

  –  ANDRZEJCZAK Leszek Czesław 

  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 75; 

  4) głosów ważnych oddano 74; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  GAJEWSKI Daniel 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 307; 

  4) głosów ważnych oddano 305; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WYRWA Halina 

  –  GÓRNY Krzysztof Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 80; 

  4) głosów ważnych oddano 79; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PASIERBEK Andrzej, Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 111; 

  4) głosów ważnych oddano 111; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOWALCZYK Kazimierz Antoni 

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

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 112; 

  4) głosów ważnych oddano 111; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KURZAWSKI Michał Alfred 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 123; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  STACHOWIAK Edward 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 100. 

Wybory do Rady Miejskiej w Opalenicy 

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 12 597. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 697 osób, to jest 

53,16% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1253; 

  4) głosów ważnych oddano 1222; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW PRZYMIERZE SPOŁECZNE 

  –  BŁASZAK Grzegorz Marian 

  b) z listy nr 19 KWW "SAMORZĄDNI" GMINY OPALENICA 

  –  ZIMNY Przemysław Franciszek 

  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 1244; 

  4) głosów ważnych oddano 1203; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW "SAMORZĄDNI" GMINY OPALENICA 

  –  SZYMKOWIAK Ryszard 

  –  SKOTAREK Krzysztof Hieronim 

  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 1064; 

  4) głosów ważnych oddano 1005; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW "SAMORZĄDNI" GMINY OPALENICA 

  –  JASTRZĘBSKA Janina Łucja 

  –  KAŁEK Tadeusz 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 852; 

  4) głosów ważnych oddano 801; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW PRZYMIERZE SPOŁECZNE 

  –  ŁYSIAK Janina 

  b) z listy nr 22 KWW "SAMORZĄDNI" POWIATU NOWOTOMYSKIEGO 

  –  DYDERSKI Dominik 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg 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 441; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW PRZYMIERZE SPOŁECZNE 

  –  PIOTROWSKI Ryszard 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 576; 

  4) głosów ważnych oddano 565; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW PRZYMIERZE SPOŁECZNE 
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  –  SZWECHŁOWICZ Roman 

  b) z listy nr 18 KWW OBYWATELSKA OPALENICA 

  –  TONDER Arleta Katarzyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 673; 

  4) głosów ważnych oddano 658; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW PRZYMIERZE SPOŁECZNE 

  –  SZARZYŃSKI Janusz Władysław 

  –  WEYMANN Bernard 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 589; 

  4) głosów ważnych oddano 575; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW PRZYMIERZE SPOŁECZNE 

  –  KORNOSZ Jarosław Andrzej 

  –  ZIENKIEWICZ Waldemar 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 101. 

Wybory do Rady Miejskiej w Zbąszyniu 

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 10 202. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 985 osób, to jest 

58,66% uprawnionych do głosowania. 

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

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1081; 

  4) głosów ważnych oddano 1063; 

  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 17 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZBĄSZYŃ 

  –  ŁAKOMA Renata Janina 

  b) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY ZBĄSZYŃ 

  –  SZAJEK 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 834; 

  4) głosów ważnych oddano 822; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZBĄSZYŃ 

  –  CHLEBOWSKI Stanisław 

  b) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY ZBĄSZYŃ 

  –  KOSTYRA 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 813; 

  4) głosów ważnych oddano 789; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY ZBĄSZYŃ 

  –  WOŹNY Łukasz Jan 

  –  FURMAN Marek 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 847; 

  4) głosów ważnych oddano 828; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY ZBĄSZYŃ 

  –  SAMCZUK Iwona Maria 

  b) z listy nr 21 KWW ZBĄSZYŃSKIE FORUM OBYWATELSKIE 

  –  PISKORSKI Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 352; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  GOLCZAK 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 359; 

  4) głosów ważnych oddano 352; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZBĄSZYŃ 

  –  NAWOTNIK Aneta Magdalena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SOŁTYSIK Marek 

  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 600; 

  4) głosów ważnych oddano 575; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY ZBĄSZYŃ 

  –  MICHALSZCZAK Andrzej Czesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 217; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WOŹNA Gabriela Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 319; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY ZBĄSZYŃ 



– 248 – 

  

  –  KRAWCZYK Hubert Ludwik 

  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 533; 

  4) głosów ważnych oddano 526; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY ZBĄSZYŃ 

  –  ZAJĄC Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 102. 

Wybory do Rady Miejskiej w Rogoźnie 

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 13 655. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 771 osób, to jest 

49,59% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1447; 

  4) głosów ważnych oddano 1384; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW SPORT I BEZPIECZEŃSTWO 

  –  CHUDZICKI Zbigniew Tomasz 

  b) z listy nr 21 KWW SKO NASZA GMINA - NASZ POWIAT 

  –  TOMASZEWSKA Renata 

  c) z listy nr 22 KWW ISO 2010 WYBIERZMY JESIENIĄ 

  –  HINZ Zdzisław 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 944; 

  4) głosów ważnych oddano 916; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW MAŁGORZATY MECHA 
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  –  KUTKA Maciej Adam 

  b) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE 

  –  OLENDERSKI Andrzej 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 1426; 

  4) głosów ważnych oddano 1340; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW SKO NASZA GMINA - NASZ POWIAT 

  –  KINACH Roman Andrzej 

  b) z listy nr 25 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-2010 

  –  DWORZAŃSKI Ryszard Stanisław 

  –  WOJCIECHOWSKI 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 943; 

  4) głosów ważnych oddano 911; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW SKO NASZA GMINA - NASZ POWIAT 

  –  SZUBERSKI Roman 

  b) z listy nr 25 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-2010 

  –  KUSZAK Hubert 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 434; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW SKO NASZA GMINA - NASZ POWIAT 

  –  POŁCZYŃSKI Marian 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 364; 

  4) głosów ważnych oddano 355; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 25 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-2010 
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  –  WYSOCKA Ewa Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 734; 

  4) głosów ważnych oddano 711; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW SPORT I BEZPIECZEŃSTWO 

  –  JÓŹWIAK Adam Józef 

  b) z listy nr 21 KWW SKO NASZA GMINA - NASZ POWIAT 

  –  NADOLNY 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 475; 

  4) głosów ważnych oddano 469; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW SKO NASZA GMINA - NASZ POWIAT 

  –  JANUS Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 103. 

Wybory do Rady Gminy Ryczywół 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 681. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 799 osób, to jest 

49,27% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1243; 

  4) głosów ważnych oddano 1215; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  NOWICKA Anna 

  –  TETZLAFF Grzegorz 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
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  –  SWOBODA Magdalena 

  c) z listy nr 21 KWW GMINA RYCZYWÓŁ 2010 

  –  KRUŚ Witold 

  –  NOWACKI Mariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 164; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  BOCZEK Roman Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 159; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW SPORT I BEZPIECZEŃSTWO 

  –  HAHN Magdalena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 115; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  LIJEWSKI Franciszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 153; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  GRONOWSKI Piotr 

  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 127; 

  4) głosów ważnych oddano 121; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW GMINA RYCZYWÓŁ 2010 

  –  BENTKOWSKI Łukasz 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 225; 

  4) głosów ważnych oddano 216; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KRAWCZYK Rafał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 353; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  JANIAK Wojciech Jan 

  b) z listy nr 21 KWW GMINA RYCZYWÓŁ 2010 

  –  SUSZEK 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 231; 

  4) głosów ważnych oddano 225; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KORALEWSKA Maria 

  b) z listy nr 21 KWW GMINA RYCZYWÓŁ 2010 

  –  ZAWAL Agnieszka Dorota 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 104. 

Wybory do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11 171. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 840 osób, to jest 

43,33% uprawnionych do głosowania. 

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

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1870; 

  4) głosów ważnych oddano 1806; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  WITCZAK Agnieszka 

  –  STASIAK Józef Stanisław 

  b) z listy nr 17 KWW NIEZALEŻNE FORUM SAMORZĄDOWE 

  –  SIPKA Kazimierz 

  –  PUSSAK Ewa Henryka 

  –  WALCZAK 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 839; 

  4) głosów ważnych oddano 810; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  BUGAJ Andrzej 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  GIERZ Tadeusz 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 401; 

  4) głosów ważnych oddano 383; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW NIEZALEŻNE FORUM SAMORZĄDOWE 

  –  BRZEZIŃSKI Marian Zygmunt 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 
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  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW NIEZALEŻNE FORUM SAMORZĄDOWE 

  –  GMEREK Arkadiusz 

  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 248; 

  4) głosów ważnych oddano 236; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW NIEZALEŻNE FORUM SAMORZĄDOWE 

  –  SITEK Mieczysław 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 278; 

  4) głosów ważnych oddano 263; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW NIEZALEŻNE FORUM SAMORZĄDOWE 

  –  MARCINIAK 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 384; 

  4) głosów ważnych oddano 358; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BŁASZCZYK Paweł Zygmunt 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 212; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW NIEZALEŻNE FORUM SAMORZĄDOWE 

  –  KORZENIEWSKI 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 287; 
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  4) głosów ważnych oddano 281; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  STĘPNIAK Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 314; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW NIEZALEŻNE FORUM SAMORZĄDOWE 

  –  PIETRZAK Karol Walenty 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 105. 

Wybory do Rady Gminy i Miasta Odolanów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9 878. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 523 osób, to jest 

55,91% uprawnionych do głosowania. 

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

których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów 

w okręgach. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2494; 

  4) głosów ważnych oddano 2396; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW MARIANA JÓZEFA JANICKIEGO 

  –  PROKOP Jan Aleksander 

  b) z listy nr 18 KWW EWY DZIUBKA 

  –  DZIUBKA Ewa 

  –  LEPKA Mariola Maria 

  c) z listy nr 20 KWW ADAM GROCHOWSKI 

  –  GROCHOWSKI Adam 

  d) z listy nr 27 KWW MARIA SKRZYPIŃSKA 

  –  SKRZYPIŃSKA Maria Janina 

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

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 325; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW MARIANA JÓZEFA JANICKIEGO 

  –  BARCZAK Zdzisław Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 366; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW MARIANA JÓZEFA JANICKIEGO 

  –  JANECZKOWSKA Wanda Maria 

  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 17 KWW MARIANA JÓZEFA JANICKIEGO 

  –  JACYNO Jan 

  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 274; 

  4) głosów ważnych oddano 265; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 28 KWW ROMANA MATUSZAKA 

  –  MATUSZAK Roman 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 844; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW MARIANA JÓZEFA JANICKIEGO 

  –  DOLATA Marian Andrzej 

  b) z listy nr 23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA BARCZAKA 
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  –  BARCZAK Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 489; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW MARIANA JÓZEFA JANICKIEGO 

  –  STRAUS Urszula 

  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 MARIANA JÓZEFA JANICKIEGO 

  –  KOWALSKI 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 380; 

  4) głosów ważnych oddano 369; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW MARIANA JÓZEFA JANICKIEGO 

  –  LIS 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 303; 

  4) głosów ważnych oddano 299; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  KURMAŃSKI Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 106. 

Wybory do Rady Gminy Ostrów Wielkopolski 

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 14 463. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 732 osób, to jest 

39,63% 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 323; 

  4) głosów ważnych oddano 323; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW RAZEM 

  –  KLĄSKAŁA Sylwester 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 389; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW "PAMIĘĆ" 

  –  TRAWIŃSKI Stanisław 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 540; 

  4) głosów ważnych oddano 531; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW PIOTRA KUROSZCZYKA 

  –  ŚNIEGOWSKI 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 603; 

  4) głosów ważnych oddano 597; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW PIOTRA KUROSZCZYKA 

  –  SŁOMIAŃSKI Władysław 

  b) z listy nr 26 KWW GMINA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW 

  –  HĄDZEL Wojciech 

  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 326; 

  4) głosów ważnych oddano 303; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW PIOTRA KUROSZCZYKA 

  –  CZUBA Tomasz Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 417; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW PIOTRA KUROSZCZYKA 

  –  KWIECIEŃ 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 513; 

  4) głosów ważnych oddano 511; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW PIOTRA KUROSZCZYKA 

  –  RYFA Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 371; 

  4) głosów ważnych oddano 362; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW PIOTRA KUROSZCZYKA 

  –  BERA Maria Katarzyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 382; 

  4) głosów ważnych oddano 377; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW "PAMIĘĆ" 

  –  PŁÓCIENNIK Wiesław Stanisław 

  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 417; 

  4) głosów ważnych oddano 402; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW PIOTRA KUROSZCZYKA 

  –  DZIAŁOSZEK Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 354; 

  4) głosów ważnych oddano 346; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW PIOTRA KUROSZCZYKA 

  –  SMĘTEK Janina Józefa 

  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 373; 

  4) głosów ważnych oddano 367; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW "PAMIĘĆ" 

  –  ANDRZEJAK Feliks Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 283; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW "PAMIĘĆ" 

  –  MATUSZAK Stefan Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 424; 

  4) głosów ważnych oddano 414; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW PIOTRA KUROSZCZYKA 

  –  ADAMEK Ryszard Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 107. 

Wybory do Rady Gminy Przygodzice 

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 9 216. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 163 osób, to jest 

56,02% 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 332; 

  4) głosów ważnych oddano 320; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW KAŹMIERCZAKA 

  –  BARTKOWIAK Sebastian Mateusz 

  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 672; 

  4) głosów ważnych oddano 662; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW KAŹMIERCZAKA 

  –  GĄSIOREK Jan Idzi 

  –  BINKOWSKI Jarosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 454; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW KAŹMIERCZAKA 

  –  RADAJEWSKI Roman Bolesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 580; 
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  4) głosów ważnych oddano 570; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW KAŹMIERCZAKA 

  –  BŁASZCZUK Franciszek 

  –  GOLIŃSKA Danuta 

  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 771; 

  4) głosów ważnych oddano 758; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW KRZYSZTOFA RASIAKA 

  –  PIASECKI Krystian Marian 

  –  WNUK Stanisław Wojciech 

  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 1139; 

  4) głosów ważnych oddano 1112; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW KRZYSZTOFA RASIAKA 

  –  NIZIOŁEK Kazimierz 

  –  LIPIŃSKI Bogusław Władysław 

  b) z listy nr 19 KWW "MŁODZIEŻ-PRZYSZŁOŚĆ" 

  –  KACZMAREK Robert 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 357; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW KAŹMIERCZAKA 

  –  BARANIAK 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 266; 

  4) głosów ważnych oddano 262; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW KAŹMIERCZAKA 
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  –  GRZESIEK Mariusz Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 558; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW KRZYSZTOFA RASIAKA 

  –  BALCEREK Maria Ewa 

  –  WOJTASIAK Janina Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 108. 

Wybory do Rady Gminy i Miasta Raszków 

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 7 784. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 117 osób, to jest 

52,89% uprawnionych do głosowania. 

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

których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów 

w okręgach. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 256; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW "MIECZYSŁAWA SZEMPIŃSKIEGO" 

  –  SZYMCZAK Ewa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 321; 

  4) głosów ważnych oddano 319; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW JACKA BARTCZAKA 

  –  BŁASZCZYK Kajetan Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 451; 

  4) głosów ważnych oddano 437; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW JACKA BARTCZAKA 

  –  GMUROWSKA Anna Teresa 

  b) z listy nr 22 KWW "W JEDNOŚCI SIŁA" 

  –  KULAS Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 244; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW RAZEM DLA KORYTNICY 

  –  DYCZAK Krystyna 

  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 1209; 

  4) głosów ważnych oddano 1166; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW JACKA BARTCZAKA 

  –  MATYBA Andrzej 

  –  BĘDZIESZAK Halina 

  b) z listy nr 18 KWW "MIECZYSŁAWA SZEMPIŃSKIEGO" 

  –  JĘDRZEJAK Włodzimierz Marian 

  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 17 KWW JACKA BARTCZAKA 

  –  MARSZAŁ Karol Dominik 

  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 17 KWW JACKA BARTCZAKA 
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  –  SZCZOTKA Jacek 

  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 367; 

  4) głosów ważnych oddano 357; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW PRZYJAŹŃ 

  –  PRZYGODA Eugenia 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 311; 

  4) głosów ważnych oddano 307; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW JACKA BARTCZAKA 

  –  PETNIAKOWSKI Leszek Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 280; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW JACKA BARTCZAKA 

  –  MICHALAK Andrzej Piotr 

  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 665; 

  4) głosów ważnych oddano 651; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW JACKA BARTCZAKA 

  –  BIADAŁA Maria 

  –  WALKOWIAK Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 109. 

Wybory do Rady Gminy Sieroszewice 

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 7 595. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 087 osób, to jest 

40,65% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 148; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GAWEŁEK Mieczysław 

  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 350; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GMEREK Lucjan Antoni 

  b) z listy nr 18 KWW "SAMORZĄDNA GMINA" 

  –  LEMIESZ Teresa Władysława 

  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 408; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW NASZA WIEŚ - NASZA GMINA 

  –  MAJEWSKI Dariusz Aleksander 

  –  PIASKOWSKI Anatol 

  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 411; 

  4) głosów ważnych oddano 406; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "SAMORZĄDNA GMINA" 

  –  JĘDROSZKA Henryk 

  b) z listy nr 19 KWW WIEJSKIEJ GMINY SIEROSZEWICE 

  –  BIAŁA Bernadeta 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 479; 

  4) głosów ważnych oddano 465; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "SAMORZĄDNA GMINA" 

  –  SIWAK Paweł 

  –  MALĄG Roman 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 215; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "SAMORZĄDNA GMINA" 

  –  PŁOMIŃSKI Stanisław 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 317; 

  4) głosów ważnych oddano 313; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW "SAMORZĄDNA GMINA" 

  –  LIS 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 217; 

  4) głosów ważnych oddano 202; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "SAMORZĄDNA GMINA" 
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  –  GIERLACH 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 286; 

  4) głosów ważnych oddano 277; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW NASZA WIEŚ - NASZA GMINA 

  –  ROSIK Marek 

  b) z listy nr 18 KWW "SAMORZĄDNA GMINA" 

  –  KASPRZAK Jerzy 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 217; 

  4) głosów ważnych oddano 197; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "SAMORZĄDNA GMINA" 

  –  BARTNIK Rafał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 110. 

Wybory do Rady Gminy Sośnie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 130. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 235 osób, to jest 

63,06% 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 800; 

  4) głosów ważnych oddano 767; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNY URZĄD PRZYJAZNA GMINA 

  –  HARLAK Adam 

  –  WIŚNIEWSKI Stanisław 

  b) z listy nr 18 KWW "Z LUDŹMI, PRZEZ LUDZI I DLA LUDZI" 
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  –  SŁODKIEWICZ Wojciech 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 176; 

  4) głosów ważnych oddano 174; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNY URZĄD PRZYJAZNA GMINA 

  –  KAHLA 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 212; 

  4) głosów ważnych oddano 204; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW PRZYJAZNA GMINA SOŚNIE 

  –  BEREK Dariusz Sebastian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 169; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ I ŁAD 

  –  KRAWIEC Bronisław Franciszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 527; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNY URZĄD PRZYJAZNA GMINA 

  –  GROBELNY Dominik Jerzy 

  –  NOWAK Ryszard Kazimierz 

  b) z listy nr 20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ I ŁAD 

  –  KISIŃSKI Zbigniew Edward 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

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

  4) głosów ważnych oddano 164; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNY URZĄD PRZYJAZNA GMINA 

  –  KAŁUŻA Stanisław 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 219; 

  4) głosów ważnych oddano 209; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNY URZĄD PRZYJAZNA GMINA 

  –  WALOTKA Elżbieta 

  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 670; 

  4) głosów ważnych oddano 663; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DUSZYŃSKI Michał 

  b) z listy nr 20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ I ŁAD 

  –  MUS Andrzej 

  –  OSTOJAK Mirosław Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 277; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNY URZĄD PRZYJAZNA GMINA 

  –  KRZYŻANIAK Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 111. 

Wybory do Rady Gminy w Czajkowie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1 568. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 958 osób, to jest 61,10% 

uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 6, nr 7, nr 8, w 

których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów 

w okręgach. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 259; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KW STOWARZYSZENIE KW "BLOK GOSPODARCZY" 

  –  PUCHAŁA Andrzej Józef 

  –  SIBIŃSKI Marek Józef 

  –  WRÓBEL Maria Ewa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 204; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  WRZOSEK Marek 

  b) z listy nr 16 KW STOWARZYSZENIE KW "BLOK GOSPODARCZY" 

  –  GOŁDYN Karol Andrzej 

  –  KRZYWAŹNIA 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 162; 

  4) głosów ważnych oddano 158; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  WRÓBEL Bartosz Paweł 

  b) z listy nr 16 KW STOWARZYSZENIE KW "BLOK GOSPODARCZY" 

  –  ZADKA Bolesław Leon 

  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 130; 

  4) głosów ważnych oddano 129; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  WYSOTA Bożena Mariola 

  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 185; 

  4) głosów ważnych oddano 181; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOBIELA Maria Bronisława 

  b) z listy nr 16 KW STOWARZYSZENIE KW "BLOK GOSPODARCZY" 

  –  WYRWAS Henryk 

  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 KW STOWARZYSZENIE KW "BLOK GOSPODARCZY" 

  –  KĘDZIA Jan 

  –  MUCHA 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 16 KW STOWARZYSZENIE KW "BLOK GOSPODARCZY" 

  –  WOLSKA Ewa 

  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 16 KW STOWARZYSZENIE KW "BLOK GOSPODARCZY" 

  –  PLUTA Paweł Wojciech 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 112. 

Wybory do Rady Gminy w Doruchowie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 011. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 015 osób, to jest 

50,24% 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 390; 

  4) głosów ważnych oddano 388; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA GMINY DORUCHÓW 

  –  BLEWĄSKA Joanna 

  b) z listy nr 18 KWW "RAZEM DLA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ" 

  –  KUBIAK Roman 

  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 412; 

  4) głosów ważnych oddano 406; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  WYPCHŁO Adam 

  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ROGALEWSKA Maria 

  –  PRZYBYŁ Renata 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 201; 

  4) głosów ważnych oddano 198; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KUPCZYK Piotr 

  b) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA GMINY DORUCHÓW 
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  –  PRZYGODA Janina Kazimiera 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 271; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  NIEŁACNY Mieczysław 

  b) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA GMINY DORUCHÓW 

  –  DYBA Lucjan 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 137; 

  4) głosów ważnych oddano 131; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KW "PIAST" 

  –  SIECZKA 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 127; 

  4) głosów ważnych oddano 125; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KW "PIAST" 

  –  STEMPIN Zygmunt Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 103; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOZICA Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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



– 275 – 

  

  4) głosów ważnych oddano 201; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  NIEŁACNY Florian 

  b) z listy nr 16 KW "PIAST" 

  –  BRONISZEWSKI Zbigniew 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 162; 

  4) głosów ważnych oddano 162; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KW "PIAST" 

  –  JAŚKIEWICZ Jan Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 113. 

Wybory do Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną 

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 6 159. 

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

57,82% 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 1069; 

  4) głosów ważnych oddano 1044; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GUMIŃSKI Andrzej 

  b) z listy nr 21 KWW SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ 

  –  NIEŁACNY Stanisław 

  c) z listy nr 25 KWW JANA CEGIEŁKI "RAZEM DLA GRABOWA" 

  –  CEGIEŁKA Jan Franciszek 

  d) z listy nr 26 KWW NASZE MIASTO 

  –  PALAT Zenon 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 



– 276 – 

  

  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) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KW STOWARZYSZENIE KW "BLOK GOSPODARCZY" 

  –  KICIŃSKI Piotr Szymon 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 183; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW "SPORTOWCY" CHLEWO 

  –  MAZURKIEWICZ Tadeusz Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 242; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW NIEZALEŻNI - BEZPARTYJNI 

  –  POLAŃSKI Zygmunt 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 328; 

  4) głosów ważnych oddano 326; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KW STOWARZYSZENIE KW "BLOK GOSPODARCZY" 

  –  BIEL Ryszard Marcin 

  –  AMBROŻY 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 316; 

  4) głosów ważnych oddano 302; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KW STOWARZYSZENIE KW "BLOK GOSPODARCZY" 
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  –  SIKORA 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 262; 

  4) głosów ważnych oddano 257; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KAŹMIERCZAK Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 184; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW NIEZALEŻNI - BEZPARTYJNI 

  –  PUCHAŁA Wojciech Jakub 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 246; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GŁADYSZ Jacek Sylwester 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 213; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  JASZCZYK Grażyna Antonina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182; 

  4) głosów ważnych oddano 180; 

  5) radną została wybrana: 
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  a) z listy nr 19 KW STOWARZYSZENIE KW "BLOK GOSPODARCZY" 

  –  JURGA Irena Zofia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 114. 

Wybory do Rady Gminy Kobyla Góra 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 657. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 506 osób, to jest 

53,81% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 919; 

  4) głosów ważnych oddano 889; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  MUSIAŁA Henryk Adam 

  b) z listy nr 16 KWW KOBYLA GÓRA - NIEZALEŻNI 

  –  PAPIERNIK Ryszard 

  c) z listy nr 19 KWW "STOWARZYSZENI" 

  –  MISZKIEŁO Władysław 

  –  LEWEK Zenon 

  d) z listy nr 21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KLKS ZEFKA 

  –  WOŹNY Jacek 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 182; 

  4) głosów ważnych oddano 181; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW PISARZOWICE 

  –  CIURYS Piotr 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 365; 
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  4) głosów ważnych oddano 356; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  BREJ Ilona Magdalena 

  –  ŁUGOWSKI Piotr 

  b) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA KOBYLA GÓRA 

  –  KUBIAK Sławomir Włodzimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 138; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW KOBYLA GÓRA - NIEZALEŻNI 

  –  KWIATKOWSKI Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 212; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW KOBYLA GÓRA - NIEZALEŻNI 

  –  MORTA Eugeniusz 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 261; 

  4) głosów ważnych oddano 256; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  MAMCZAK Jolanta Katarzyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 167; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW KOBYLA GÓRA - NIEZALEŻNI 

  –  JAKÓBCZAK Andrzej 

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

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 123; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW KOBYLA GÓRA - NIEZALEŻNI 

  –  ADAMSKI 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 123; 

  4) głosów ważnych oddano 118; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA KOBYLA GÓRA 

  –  KRUSZYNA Kazimierz Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 115. 

Wybory do Rady Gminy Kraszewice 

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 2 877. 

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

62,70% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 78; 

  4) głosów ważnych oddano 75; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 16 KW RUCH SAMORZĄDOWY IM. PROF M FALSKIEGO 

  –  GATKOWSKA Elżbieta Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

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

  a) z listy nr 16 KW RUCH SAMORZĄDOWY IM. PROF M FALSKIEGO 

  –  WOJTASZEK Jan Wacław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 73; 

  4) głosów ważnych oddano 72; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  TYRAKOWSKI Stanisław 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 117; 

  4) głosów ważnych oddano 116; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KW STOWARZYSZENIE KW "BLOK GOSPODARCZY" 

  –  BRONIECKA Małgorzata Stanisława 

  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 397; 

  4) głosów ważnych oddano 378; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  GRABOWSKI Marek Jacek 

  b) z listy nr 17 KW STOWARZYSZENIE KW "BLOK GOSPODARCZY" 

  –  DZIWIŃSKI Robert 

  –  SZMAJ Jan 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 132; 

  4) głosów ważnych oddano 127; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KW STOWARZYSZENIE KW "BLOK GOSPODARCZY" 

  –  PRESIAK Mirosław Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

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

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 240; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KW STOWARZYSZENIE KW "BLOK GOSPODARCZY" 

  –  BAŚ Stanisław 

  –  MAMIAK 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 151; 

  4) głosów ważnych oddano 149; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DZIĘCIELSKI Roman 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 194; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KW STOWARZYSZENIE KW "BLOK GOSPODARCZY" 

  –  MUCHA Jarosław 

  –  ILSKI Ryszard Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 294; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KW RUCH SAMORZĄDOWY IM. PROF M FALSKIEGO 

  –  OWCZAREK Leon 

  b) z listy nr 17 KW STOWARZYSZENIE KW "BLOK GOSPODARCZY" 

  –  GOŁDYN Sylwester Mariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 116. 

Wybory do Rady Miejskiej w Mikstacie 

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 4 965. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 510 osób, to jest 

50,55% 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 953; 

  4) głosów ważnych oddano 928; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BŁASZCZYK Stanisław 

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

  –  BĄK Lidia Maria 

  –  STASIERSKI Łukasz 

  –  STRZELCZAK Damian 

  c) z listy nr 18 KWW PONAD PODZIAŁAMI MIKSTAT 

  –  RAINER Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 195; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KW "PIAST" 

  –  BIAŁY Czesław 

  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 298; 

  4) głosów ważnych oddano 287; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 
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  –  MACIEJEWSKI Tomasz Sławomir 

  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  RASIAK Barbara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 343; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KMIECIK Sławomir Piotr 

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

  –  PIEC Grażyna 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 334; 

  4) głosów ważnych oddano 331; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KAPSA Daniela 

  b) z listy nr 16 KW "PIAST" 

  –  DYBUL Łukasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 198; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  TOMALA Barbara 

  b) z listy nr 16 KW "PIAST" 

  –  SKOCZYLAS Tomasz 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 164; 

  4) głosów ważnych oddano 162; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  NOWETA Jerzy Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 117. 

Wybory do Rady Gminy Białośliwie 

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 3 540. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 830 osób, to jest 

51,69% uprawnionych do głosowania. 

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

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 643; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  NIEMCZYK Halina 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  IWANOWICZ Arleta Małgorzata 

  c) z listy nr 16 KWW NASZE BIAŁOŚLIWIE 

  –  KOZŁOWSKA Eugenia Maria 

  d) z listy nr 19 KWW "MIREK" 

  –  BURZYŃSKI Mirosław 

  e) z listy nr 23 KWW "ROLCZAK" 

  –  ROLCZAK Eugeniusz 

  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 576; 

  4) głosów ważnych oddano 551; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KRAUZE Jerzy Jan 

  b) z listy nr 16 KWW NASZE BIAŁOŚLIWIE 

  –  STROJEK Piotr 

  c) z listy nr 22 KWW NIEZALEŻNI DLA BIAŁOŚLIWIA 
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  –  STALKA Damian 

  d) z listy nr 25 KWW MELANII MALICH 

  –  MALICH Melania Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 99; 

  4) głosów ważnych oddano 99; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW SAMORZĄDNOŚĆ BIAŁOŚLIWIE 

  –  KULCZYŃSKI Franciszek 

  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 17 KWW SAMORZĄDNOŚĆ BIAŁOŚLIWIE 

  –  CZAPIEWSKA Iwona 

  4) 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 361; 

  4) głosów ważnych oddano 352; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BRĄGIEL Krystyna 

  –  KOZAK Paweł Józef 

  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  KOWALSKA 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 136; 

  4) głosów ważnych oddano 136; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW SAMORZĄDNOŚĆ BIAŁOŚLIWIE 

  –  WOLNY Ryszard Eugeniusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 118. 

Wybory do Rady Gminy Kaczory 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6 032. 

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

61,37% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 589; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW STABILNA GMINA B. WOLSKIEGO 

  –  KRUPA Dariusz 

  b) z listy nr 21 KWW RADOSŁAWA GÓRKI 

  –  GÓRKA Radosław Bartłomiej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 276; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW ZDANOWICZ ZBIGNIEW ZJEDNOCZENIE 

  –  ZDANOWICZ 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 688; 

  4) głosów ważnych oddano 681; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  STACHOWIAK Joanna 

  b) z listy nr 16 KWW STABILNA GMINA B. WOLSKIEGO 

  –  KALKA Henryk Józef 

  –  KOWAL Stefan Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 761; 

  4) głosów ważnych oddano 740; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  RADKE Marek Stanisław 

  b) z listy nr 16 KWW STABILNA GMINA B. WOLSKIEGO 

  –  GOLDBERG Jarosław Antoni 

  –  ZAŁACHOWSKI Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 576; 

  4) głosów ważnych oddano 558; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  ZAŁACHOWSKI Tomasz 

  b) z listy nr 16 KWW STABILNA GMINA B. WOLSKIEGO 

  –  GRZELAK Ryszard 

  –  KIERUJ 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 409; 

  4) głosów ważnych oddano 400; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW STABILNA GMINA B. WOLSKIEGO 

  –  ŚLIWIŃSKA Małgorzata 

  –  WIENKE Aleksandra 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 390; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW STABILNA GMINA B. WOLSKIEGO 

  –  SCHUR Jan Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 119. 

Wybory do Rady Miejskiej w Łobżenicy 

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 7 657. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 277 osób, to jest 

55,86% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1586; 

  4) głosów ważnych oddano 1486; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BISKUPIAK Robert 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  BOSAK Zdzisława Maria 

  c) z listy nr 16 KWW BRONISŁAWY MAZUREK 

  –  ANDREARCZYK Jan Brunon 

  –  MOJSIEWICZ Andrzej Igor 

  d) z listy nr 17 KWW ZIEMI ŁOBŻENICKIEJ 

  –  REINHOLZ-CYNAJEK Iwona Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 273; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW PRZYJAZNA GMINA 

  –  BADURA Leszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 539; 

  4) głosów ważnych oddano 521; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW ZIEMI ŁOBŻENICKIEJ 
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  –  TADYCH Monika Joanna 

  b) z listy nr 21 KWW ANTONI KAPEJA 

  –  KAPEJA Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 310; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW EDWARDA STARSZAKA 

  –  STARSZAK Edward 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 227; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW PRZYJAZNA GMINA 

  –  RZYDUCH Andrzej Wiesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 202; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW PRZYJAZNA GMINA 

  –  BRUSKI 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 282; 

  4) głosów ważnych oddano 276; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW PRZYJAZNA GMINA 

  –  WACHOWSKI Jerzy Jarosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 260; 
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  4) głosów ważnych oddano 249; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW ZIEMI ŁOBŻENICKIEJ 

  –  KUPCZYK Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 294; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW PRZYJAZNA GMINA 

  –  WRÓBLEWSKI Wiesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 268; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  ŁOSOŚ Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 120. 

Wybory do Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie 

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 2 478. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 348 osób, to jest 

54,40% uprawnionych do głosowania. 

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

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 542; 

  4) głosów ważnych oddano 530; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 



– 292 – 

  

  –  OCHYRA Andrzej 

  –  ŚWIADEK Maria Magdalena 

  –  ZAWISTOWSKI Piotr 

  b) z listy nr 17 KWW GMINA MIASTECZKO KRAJ. 

  –  WŁODARCZYK Małgorzata 

  c) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA MIASTECZKO KRAJEŃSKIE 

  –  KLESA Stanisław 

  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 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  LASKA Janusz Leszek 

  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 265; 

  4) głosów ważnych oddano 262; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  KRAWIEC Mirosław Andrzej 

  b) z listy nr 17 KWW GMINA MIASTECZKO KRAJ. 

  –  FABIŚ Barbara Gertruda 

  c) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA MIASTECZKO KRAJEŃSKIE 

  –  BANASIK 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 152; 

  4) głosów ważnych oddano 150; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW LEPSZA WIEŚ 

  –  ZAJĄCZKOWSKI Stanisław Antoni 

  b) z listy nr 17 KWW GMINA MIASTECZKO KRAJ. 

  –  BASZCZUK Zbigniew Bogumił 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 42; 

  4) głosów ważnych oddano 40; 
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  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW GMINA MIASTECZKO KRAJ. 

  –  MITERKA Aldona 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 241; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  PIKULIK Andrzej 

  b) z listy nr 17 KWW GMINA MIASTECZKO KRAJ. 

  –  KRUPA Katarzyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 96; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  TADYCH Mariola Bożena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 121. 

Wybory do Rady Gminy Szydłowo 

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 6 349. 

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

55,10% 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 433; 

  4) głosów ważnych oddano 425; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW ZDZISŁAWA MARCINIAKA 
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  –  JÓZEFOWICZ Krystyna Józefa 

  b) z listy nr 21 KWW TADEUSZA MADAJA 

  –  MADAJ 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 311; 

  4) głosów ważnych oddano 304; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW ZDZISŁAWA MARCINIAKA 

  –  WITULSKI 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 287; 

  4) głosów ważnych oddano 285; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW DLA DOBRA MIESZKAŃCÓW 

  –  KAMIŃSKI Krzysztof Bronisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg 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) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE 

  –  PIERKO Mirosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 220; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW ZDZISŁAWA MARCINIAKA 

  –  ROGALA Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 308; 
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  4) głosów ważnych oddano 303; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW ZDZISŁAWA MARCINIAKA 

  –  OKIENKO Jerzy Andrzej 

  b) z listy nr 24 KWW TADEUSZ PŁACHTA 

  –  PŁACHTA Tadeusz 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 692; 

  4) głosów ważnych oddano 679; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE 

  –  NADSKAKUŁA Ryszard Andrzej 

  b) z listy nr 19 KWW ZDZISŁAWA MARCINIAKA 

  –  MICHOWSKI Mariusz Tomasz 

  c) z listy nr 27 KWW EWY WNUK 

  –  WNUK Ewa 

  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 710; 

  4) głosów ważnych oddano 691; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE 

  –  DROŻDŻ Piotr Dariusz 

  b) z listy nr 18 KWW PRZYSZŁOŚĆ 

  –  BĘBEN Edward 

  –  PANKOWSKI 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 273; 

  4) głosów ważnych oddano 271; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE 

  –  RAMUCKI Jarosław Jacek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 122. 

Wybory do Rady Miejskiej w Ujściu 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6 426. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 449 osób, to jest 

53,67% 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 956; 

  4) głosów ważnych oddano 928; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  PONICKI Sławomir 

  –  FIEBIG-GRZESZCZAK Ewa Anna 

  b) z listy nr 18 KWW GMINA UJŚCIE 

  –  KOŹMA Jerzy Jan 

  –  RZECZYCKA Grażyna 

  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 763; 

  4) głosów ważnych oddano 747; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  MESZYŃSKI Krzysztof Remigiusz 

  b) z listy nr 18 KWW GMINA UJŚCIE 

  –  PARECKI Henryk 

  –  WOJTALEWICZ Janusz 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 382; 

  4) głosów ważnych oddano 370; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  ROŻEK Roman 

  b) z listy nr 18 KWW GMINA UJŚCIE 

  –  TARNAWSKI Władysław 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 503; 

  4) głosów ważnych oddano 498; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  MAŚLAK Jan Roman 

  b) z listy nr 18 KWW GMINA UJŚCIE 

  –  PIECHOCKI Andrzej Teodor 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 158; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW W JABŁONOWIE 

  –  SKIBIŃSKI 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; 

  4) głosów ważnych oddano 276; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW WROTECKI ROMAN 

  –  WROTECKI Roman 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 396; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW GMINA UJŚCIE 

  –  GRAŚ Julian Szczepan 

  –  CIESIÓŁKA Jan Bronisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 123. 

Wybory do Rady Miejskiej w Wyrzysku 

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 11 109. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 302 osób, to jest 

47,73% 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 380; 

  4) głosów ważnych oddano 373; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW WYRZYSK 2014 

  –  JASIK Józef 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 253; 

  4) głosów ważnych oddano 248; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW WYRZYSK 2014 

  –  BOROWCZYK Leonard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 264; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW WYRZYSK 2014 

  –  RYMER Stefan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 355; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW LECHA OZIMINY 

  –  OZIMINA Lech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 437; 

  4) głosów ważnych oddano 423; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA ZIEMI WYRZYSKIEJ 

  –  RADWAŃSKI Sławomir 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 371; 

  4) głosów ważnych oddano 358; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW ROMANA ŁUKI 

  –  ŁUKA Roman Aleksander 

  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 1351; 

  4) głosów ważnych oddano 1315; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA ZIEMI WYRZYSKIEJ 

  –  PINKOWSKA Teresa 

  –  TRYBA Waldemar 

  b) z listy nr 20 KWW ROZWÓJ-PRZYSZŁOŚĆ 

  –  JANOWIAK Ryszard Janusz 

  –  PIOTROWSKI Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 341; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA ZIEMI WYRZYSKIEJ 

  –  MALCZEWSKI Leszek Paweł 

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

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 352; 

  4) głosów ważnych oddano 346; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA ZIEMI WYRZYSKIEJ 

  –  KUNA Piotr 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 418; 

  4) głosów ważnych oddano 415; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA ZIEMI WYRZYSKIEJ 

  –  ZIELIŃSKI Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 408; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA ZIEMI WYRZYSKIEJ 

  –  BARTKUS Krzysztof Bernard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 321; 

  4) głosów ważnych oddano 317; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA ZIEMI WYRZYSKIEJ 

  –  PRZYDZIAŁ Ireneusz Bogdan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 124. 

Wybory do Rady Miasta i Gminy Wysoka 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 301. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 473 osób, to jest 

46,65% 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; 

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

  4) głosów ważnych oddano 751; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  BORUCKI Karol 

  b) z listy nr 21 KWW HENRYKA STAŃCZYKA 

  –  STAŃCZYK Henryk Jan 

  c) z listy nr 22 KWW MŁODYCH 

  –  SIUDYGA Iwona 

  –  NOCULAK Bartłomiej Dariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185; 

  4) głosów ważnych oddano 175; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  KRZYŻOSIAK Witold Wacław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 210; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW DECYDUJMY RAZEM 

  –  KOWALSKI Janusz 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 169; 

  4) głosów ważnych oddano 157; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW DECYDUJMY RAZEM 
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  –  SAMOLIŃSKI Bogdan Marian 

  –  MANTAJ Dariusz 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 190; 

  4) głosów ważnych oddano 185; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  JÓŹWINA Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 187; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW TAK DLA GMINY 

  –  KARNOWSKI Damian Sławomir 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 133; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW DECYDUJMY RAZEM 

  –  DROŻDŻ Dorota 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 184; 

  4) głosów ważnych oddano 181; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW TAK DLA GMINY 

  –  MAJ Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 79; 

  4) głosów ważnych oddano 78; 
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  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW KATARZYNY KRÜGER 

  –  KRÜGER 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 216; 

  4) głosów ważnych oddano 211; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 16 KWW EWELINY MARTIN 

  –  MARTIN Ewelina 

  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 141; 

  4) głosów ważnych oddano 137; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  MROWIŃSKI Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 125. 

Wybory do Rady Gminy Chocz 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 069. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 794 osób, to jest 

58,46% uprawnionych do głosowania. 

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

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 424; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW "DLA DOBRA GMINY" 
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  –  CZAJCZYŃSKI Robert Czesław 

  –  KOSTANOWICZ Jan Zenon 

  b) z listy nr 21 KWW NASZ DOM 

  –  LEWICZ 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 410; 

  4) głosów ważnych oddano 382; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

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

  –  DURSKA Grażyna Maria 

  –  WOLDAŃSKI Jan 

  b) z listy nr 20 KWW "JEDNOŚĆ" 

  –  WRÓBLEWSKA Małgorzata Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radną została wybrana: 

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

  –  WOJCIECHOWSKA Ewa Maria 

  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 155; 

  4) głosów ważnych oddano 151; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW NASZ DOM 

  –  STENCEL Piotr Dariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radną została wybrana: 

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

  –  KACZMAREK Grażyna Maria 

  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 251; 
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  4) głosów ważnych oddano 245; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

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

  –  TYL Marek Ryszard 

  –  TYRAKOWSKI Piotr 

  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 "DLA DOBRA GMINY" 

  –  MAJDECKA Bogumiła Maria 

  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 145; 

  4) głosów ważnych oddano 144; 

  5) radnym został wybrany: 

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

  –  GRACZYK Wojciech 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 174; 

  4) głosów ważnych oddano 174; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WELKE Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 200; 

  5) radną została wybrana: 

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

  –  SZKUDLAREK Emilia Bogdana 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 126. 

Wybory do Rady Gminy Czermin 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 130. 

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

52,27% 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. 

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 413; 

  4) głosów ważnych oddano 410; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MIKOŁAJCZAK Robert Sebastian 

  –  FABISZ Piotr 

  b) z listy nr 20 KWW NASZ DOM 

  –  SOBCZAK Małgorzata 

  –  SZYMCZAK Andrzej Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 405; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SĄSIADEK Stanisław 

  –  KAŹMIERCZAK Robert 

  b) z listy nr 21 KWW NOWOCZESNA GMINA CZERMIN 

  –  WALENDOWSKI Krzysztof Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 150; 
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  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZ DOM 

  –  SZCZEŚNIAK Sylwana Eliza 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 75; 

  4) głosów ważnych oddano 65; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ROGOWICZ-ŁUKOMSKA Maria Dorota 

  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 NASZ DOM 

  –  LIBERT Józef Kazimierz 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  REGULSKA Maria Aniela 

  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 159; 

  4) głosów ważnych oddano 158; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  NOWACZYK Andrzej Aleksander 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 188; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZ DOM 
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  –  CIERNIAK Aleksandra 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 231; 

  4) głosów ważnych oddano 231; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW NOWOCZESNA GMINA CZERMIN 

  –  SERBIAK Henryk Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ZAWADA Krzysztof Marian 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 127. 

Wybory do Rady Gminy Dobrzycy 

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 6 565. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 954 osób, to jest 

60,23% 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 1464; 

  4) głosów ważnych oddano 1425; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PARYSEK Lidia Barbara 

  b) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY DOBRZYCA 

  –  MIKOŁAJCZAK Henryka 

  –  STAWIK Barbara 

  –  ZIMNY Karol 

  c) z listy nr 23 KWW GMINY DOBRZYCA 
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  –  BALCER 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 354; 

  4) głosów ważnych oddano 350; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY DOBRZYCA 

  –  KOŁACZYK Rafał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 217; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GÓRECKI Bolesław 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 284; 

  4) głosów ważnych oddano 279; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MAĆKOWIAK Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 247; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW GMINY DOBRZYCA 

  –  PULIKOWSKI Ferdynand 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 232; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY DOBRZYCA 

  –  LISIAK Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 223; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY DOBRZYCA 

  –  CIESIELCZYK Maria Jolanta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 183; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALINY KULAS 

  –  CIEPLIK Jacek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 274; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PÓŁROLNICZAK Witalis 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 183; 

  4) głosów ważnych oddano 178; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ZYCH Janusz 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 251; 

  4) głosów ważnych oddano 247; 
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  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW GMINY DOBRZYCA 

  –  SZÓSTAK Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 128. 

Wybory do Rady Gminy Gizałki 

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 3 616. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 524 osób, to jest 

69,80% 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 433; 

  4) głosów ważnych oddano 417; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

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

  –  WALKOWIAK Eugeniusz Józef 

  –  WALCZAK Grażyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 117; 

  5) radną została wybrana: 

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

  –  MAJDECKA 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 279; 

  4) głosów ważnych oddano 275; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ROJEWSKI Roman Florian 

  b) z listy nr 21 KW FORUM SAMORZĄDOWE ZIEMI PLESZEWSKIEJ 
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  –  MADALSKI Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 205; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SAWICKI 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 217; 

  4) głosów ważnych oddano 214; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOSTUJ Tadeusz Waldemar 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 286; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

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

  –  STRZELEWICZ Beata Krystyna 

  b) z listy nr 20 KWW NASZ DOM 

  –  BACHORSKI Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 143; 

  5) radnym został wybrany: 

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

  –  ANDRZEJEWSKI Krzysztof 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 257; 
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  4) głosów ważnych oddano 255; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  TOMASZEWSKI Zenon 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 212; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  LOCHDAŃSKA Katarzyna 

  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 213; 

  4) głosów ważnych oddano 213; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WOŹNIAK Kazimierz 

  b) z listy nr 19 KWW "WSPÓLNA GMINA GIZAŁKI" 

  –  MATELSKI Roman 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 134; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PIETRZAK Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 129. 

Wybory do Rady Gminy Gołuchów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 854. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 553 osób, to jest 

43,61% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 4, nr 5, nr 9, nr 
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10, nr 11, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa 

liczbie mandatów w okręgach. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 120; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW MARIUSZA POLASZKA 

  –  POLASZEK Mariusz Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 179; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW GRAMALA ADAM 

  –  GRAMALA Adam Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 840; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZ DOM 

  –  SKOWROŃSKA Irena Janina 

  –  KRÓL Miłosz Lech 

  b) z listy nr 24 KWW M. BEDNARKA 

  –  BEDNAREK Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SOBCZAK Jan 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 
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  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  SZYMONIAK Czesław Jan 

  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 307; 

  4) głosów ważnych oddano 301; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZYMONIAK Beata Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 267; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WALCZAK Wojciech 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 768; 

  4) głosów ważnych oddano 753; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  RATAJ Aneta Maria 

  –  PAWLAK Tomasz Jacek 

  b) z listy nr 23 KWW R.D.K.W. 

  –  MIELCAREK Paweł Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GRAMALA Jerzy Stanisław 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 



– 316 – 

  

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  JĘDRZEJAK Jan 

  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 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  RAUHUT Roman 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 130. 

Wybory do Rady Miasta Puszczykowa 

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 7 787. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 587 osób, to jest 

58,91% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 899; 

  4) głosów ważnych oddano 877; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA PUSZCZYKOWA 

  –  JOPEK Krzysztof 

  –  BEKAS Piotr Marian 

  –  HETMAN 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 614; 

  4) głosów ważnych oddano 602; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA PUSZCZYKOWA 

  –  SZCZOTKA Małgorzata Genowefa 

  b) z listy nr 20 KWW MAŁGORZATY ORNOCH - TABĘDZKIEJ 
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  –  STELMACHOWSKI Maciej 

  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 892; 

  4) głosów ważnych oddano 892; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW NASZE MIASTO 

  –  DOLSKA Bogumiła Ewa 

  b) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA PUSZCZYKOWA 

  –  HEMPOWICZ Małgorzata Anna 

  –  GÓRNA-KRZESZOWIAK Kinga Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 691; 

  4) głosów ważnych oddano 675; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA PUSZCZYKOWA 

  –  SZAFARKIEWICZ Janusz 

  –  CZYŻ Zbigniew 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 609; 

  4) głosów ważnych oddano 601; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW NASZE MIASTO 

  –  CZARNECKA Elżbieta 

  b) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA PUSZCZYKOWA 

  –  BARŁÓG Marek 

  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 882; 

  4) głosów ważnych oddano 865; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA PUSZCZYKOWA 
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  –  DETTLOFF Andrzej Marian 

  –  STRZELCZYK Jarosław 

  –  ROCHOWIAK Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 131. 

Wybory do Rady Miasta i Gminy Buk 

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 9 469. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 603 osób, to jest 

48,61% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 294; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNOTA 

  –  BATURA 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 290; 

  4) głosów ważnych oddano 279; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNOTA 

  –  TONDER Elżbieta Bogusława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 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 334; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNOTA 

  –  PAŃCZAK Dariusz 

  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 277; 

  4) głosów ważnych oddano 274; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNOTA 

  –  JANKOWSKI 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 313; 

  4) głosów ważnych oddano 302; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNOTA 

  –  PLEWA Tomasz 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 404; 

  4) głosów ważnych oddano 377; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNOTA 

  –  ROGUSZKA 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 304; 

  4) głosów ważnych oddano 282; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW TOMASZ GIEŁDA 

  –  GIEŁDA Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 282; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNOTA 

  –  BIAŁAS Ireneusz Piotr 

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

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 217; 

  4) głosów ważnych oddano 212; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNOTA 

  –  MRÓWKA Jerzy Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 220; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNOTA 

  –  ZAWIEJA Adam Henryk 

  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 436; 

  4) głosów ważnych oddano 430; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 16 KWW ALICJI KRÓLICZAK 

  –  KRÓLICZAK Alicja Maria 

  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 623; 

  4) głosów ważnych oddano 617; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW ROMUALDA RADNEGO 

  –  TONDER Ewa 

  –  RABURSKI Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 194; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW ROMUALDA RADNEGO 
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  –  KOCIK Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 375; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW RODZINY KLARA 

  –  HALASZ-BRZEZIŃSKA Karolina Sabina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 132. 

Wybory do Rady Gminy Dopiewo 

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 13 378. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 884 osób, to jest 

51,46% 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 533; 

  4) głosów ważnych oddano 527; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW NIEZALEŻNI DLA POWIATU 

  –  SZALBIERZ Wojciech Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 509; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW BEZPIECZNA I NOWOCZESNA GM. DOPIEWO 

  –  STRYCHALSKI Jacek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

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

  4) głosów ważnych oddano 392; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW SAMORZĄDNA I EKOLOGICZNA GMINA 

  –  GRYCZA Ewa Teresa 

  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 1537; 

  4) głosów ważnych oddano 1481; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW SAMORZĄDNA I EKOLOGICZNA GMINA 

  –  BARTKOWIAK Tadeusz Stanisław 

  –  WACHOWIAK - KAWA Małgorzata 

  –  PAWELEC Ryszard 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 777; 

  4) głosów ważnych oddano 738; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW NIEZALEŻNI DLA POWIATU 

  –  KAPCIŃSKI Henryk Jan 

  –  ŁOPATKA Lidia Maria 

  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 1941; 

  4) głosów ważnych oddano 1898; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW SAMORZĄDNA I EKOLOGICZNA GMINA 

  –  MOSKALIK Walenty 

  b) z listy nr 18 KWW BEZPIECZNA I NOWOCZESNA GM. DOPIEWO 

  –  DZIEMBOWSKI Piotr Maciej 

  –  KURPIEWSKI Sławomir Marek 

  –  PRZESTACKI Radosław Mateusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 433; 
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  4) głosów ważnych oddano 426; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW SAMORZĄDNA I EKOLOGICZNA GMINA 

  –  DORNA Wojciech Mikołaj 

  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 749; 

  4) głosów ważnych oddano 738; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW NIEZALEŻNI DLA POWIATU 

  –  JAMONT Marta Joanna 

  b) z listy nr 18 KWW BEZPIECZNA I NOWOCZESNA GM. DOPIEWO 

  –  GĄSIOROWSKA Magda Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 133. 

Wybory do Rady Gminy Kleszczewo 

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 4 460. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 454 osób, to jest 

55,02% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 366; 

  4) głosów ważnych oddano 358; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW SAMORZĄDNA GMINA KLESZCZEWO 

  –  MAĆKOWIAK Tomasz 

  –  RAJCHELT Jan Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 330; 

  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 18 KWW SAMORZĄDNA GMINA KLESZCZEWO 

  –  LESIŃSKI Henryk 

  –  WOJCIECHOWSKA Aleksandra 

  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 292; 

  4) głosów ważnych oddano 290; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW SAMORZĄDNA GMINA KLESZCZEWO 

  –  LAMMEL Tadeusz 

  b) z listy nr 20 KWW KAZIMIERZA LESIŃSKIEGO 

  –  LESIŃSKI 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 418; 

  4) głosów ważnych oddano 404; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA 

  –  BYTNIEWSKI Jarosław Grzegorz 

  b) z listy nr 18 KWW SAMORZĄDNA GMINA KLESZCZEWO 

  –  BOROWCZYK Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 112; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW SAMORZĄDNA GMINA KLESZCZEWO 

  –  URBANIAK Sławomir 

  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 329; 

  4) głosów ważnych oddano 323; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW "CZAS NA ZMIANY CD." 
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  –  ZARADZKA Katarzyna 

  –  ŚWIĄTCZAK Krzysztof Zbigniew 

  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 594; 

  4) głosów ważnych oddano 590; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW "CZAS NA ZMIANY CD." 

  –  DRZEWIECKI Rafał 

  –  RATAJCZAK Katarzyna 

  –  SOCHA Rafał Franciszek 

  b) z listy nr 18 KWW SAMORZĄDNA GMINA KLESZCZEWO 

  –  SOCHA Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 134. 

Wybory do Rady Gminy Komorniki 

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 14 194. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 367 osób, to jest 

44,86% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 638; 

  4) głosów ważnych oddano 622; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 16 KWW "NASZA GMINA" 

  –  TROCHA Dorota 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2107; 

  4) głosów ważnych oddano 2085; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW "NASZA GMINA" 
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  –  KOLIŃSKA Urszula 

  –  NAPIERAŁA Piotr Franciszek 

  –  ŁUCZAK Mariola Małgorzata 

  –  SZKUDLAREK Henryk 

  b) z listy nr 17 KWW "ŻYJMY LEPIEJ" 

  –  KACZMAREK Paweł 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 2021; 

  4) głosów ważnych oddano 1960; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW "NASZA GMINA" 

  –  PASZKOWIAK Antoni 

  –  PIETRZAK Wojciech 

  –  PANKIEWICZ Julia Magdalena 

  b) z listy nr 17 KWW "ŻYJMY LEPIEJ" 

  –  DEGÓRSKA Małgorzata Elżbieta 

  c) z listy nr 19 KWW INICJATYWA DLA PLEWISK 

  –  HEWUSZ Adrian 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 372; 

  4) głosów ważnych oddano 367; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW "ŻYJMY LEPIEJ" 

  –  WASILEWSKA Franciszka 

  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 1229; 

  4) głosów ważnych oddano 1199; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW "NASZA GMINA" 

  –  ADAMSKI Marian Ignacy 

  –  DEPCZYŃSKI Jacek 

  –  KOSMOWSKI Henryk Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 135. 

Wybory do Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13 147. 

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

39,80% 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 247; 

  4) głosów ważnych oddano 242; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW "GMINA DLA MIESZKAŃCÓW" 

  –  CZUBAK Jakub Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 362; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  MENDYK 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 279; 

  4) głosów ważnych oddano 277; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW BLIŻEJ LUDZI 

  –  PIASKOWSKA Agnieszka 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 370; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW "GMINA DLA MIESZKAŃCÓW" 

  –  BUREK Jędrzej Marceli 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg 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 193; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW BLIŻEJ LUDZI 

  –  KACZMARSKI Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 373; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW WALDEMARA KUKUŁY 

  –  KUKUŁA Waldemar 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 426; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW BLIŻEJ LUDZI 

  –  KARPIŃSKA-DOMŻALSKA Elżbieta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 394; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW BLIŻEJ LUDZI 

  –  KUBIAK Przemysław Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 354; 
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  4) głosów ważnych oddano 345; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW "GMINA DLA MIESZKAŃCÓW" 

  –  RUSIN Mirosław Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 418; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW BLIŻEJ LUDZI 

  –  BALCEREK Jadwiga 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 346; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW "GMINA DLA MIESZKAŃCÓW" 

  –  KACZMAREK Paweł Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 330; 

  4) głosów ważnych oddano 315; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "SAMORZĄDNA GMINA" 

  –  MELLER Krzysztof 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 334; 

  4) głosów ważnych oddano 312; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW BLIŻEJ LUDZI 

  –  LEPCZYK Renata Agnieszka 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 321; 

  4) głosów ważnych oddano 307; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW "GMINA DLA MIESZKAŃCÓW" 

  –  SIEIŃSKI Piotr Zygmunt 

  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 398; 

  4) głosów ważnych oddano 383; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "SAMORZĄDNA GMINA" 

  –  SUCHORSKI Bernard Stefan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 136. 

Wybory do Rady Miejskiej w Kórniku 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 15 499. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7 334 osób, to jest 

47,32% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 896; 

  4) głosów ważnych oddano 849; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW JERZEGO LECHNEROWSKIEGO 

  –  MARCINIAK Maciej Władysław 

  b) z listy nr 32 KWW DOROTY PÓŁCHŁOPEK 

  –  PÓŁCHŁOPEK Dorota 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 1100; 

  4) głosów ważnych oddano 1080; 

  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 18 KWW JERZEGO LECHNEROWSKIEGO 

  –  LEWANDOWSKI Adam Artur 

  b) z listy nr 22 KWW MDK 

  –  BRONIEWSKI Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 966; 

  4) głosów ważnych oddano 948; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW IRENY KACZMAREK 

  –  KACZMAREK Irena Józefa 

  b) z listy nr 28 KWW BOGDANA WESOŁKA 

  –  WESOŁEK Bogdan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 970; 

  4) głosów ważnych oddano 956; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ROZMIAREK Jerzy Stanisław 

  –  BARTKOWIAK Julia Stanisława 

  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 996; 

  4) głosów ważnych oddano 976; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW NASZE WSPÓLNE SPRAWY 

  –  CUPRYJAK Iwona Maria 

  b) z listy nr 18 KWW JERZEGO LECHNEROWSKIEGO 

  –  GENSTWA Roman 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 914; 

  4) głosów ważnych oddano 905; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW JERZEGO LECHNEROWSKIEGO 
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  –  SURDYK Andrzej Mieczysław 

  –  PACHOLSKI Przemysław Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1492; 

  4) głosów ważnych oddano 1467; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW NASZE WSPÓLNE SPRAWY 

  –  WALKOWIAK Małgorzata 

  –  GRZEŚKOWIAK Tomasz Piotr 

  –  ZIELIŃSKI Andrzej Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 137. 

Wybory do Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12 808. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 165 osób, to jest 

48,13% 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 395; 

  4) głosów ważnych oddano 383; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW BLISKO MIASTA I GMINY 

  –  NAWROCKA Grażyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 565; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW ROZWÓJ ZIEMI GOŚLIŃSKIEJ 

  –  PAWLAK Tomasz Jan 

  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 405; 

  4) głosów ważnych oddano 397; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 16 KWW ROZWÓJ ZIEMI GOŚLIŃSKIEJ 

  –  WINOGRODZKA Elżbieta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 367; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW ROZWÓJ ZIEMI GOŚLIŃSKIEJ 

  –  STRYKOWSKI Konrad Mariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 277; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW ROZWÓJ ZIEMI GOŚLIŃSKIEJ 

  –  OKIŃCZYC Robert Aleksander 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 482; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW ROZWÓJ ZIEMI GOŚLIŃSKIEJ 

  –  FURMAN Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 381; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 16 KWW ROZWÓJ ZIEMI GOŚLIŃSKIEJ 
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  –  KOBUS Alicja 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 390; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW NOWOCZESNA GMINA 

  –  KRAJNA-SOLMAN Wanda Eleonora 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 385; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW NOWOCZESNA GMINA 

  –  PĘDZIŃSKI Szymon 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 546; 

  4) głosów ważnych oddano 519; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW NOWOCZESNA GMINA 

  –  REWERS Leszek 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 413; 

  4) głosów ważnych oddano 401; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW NOWOCZESNA GMINA 

  –  KAŹMIERCZAK Błażej 

  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 338; 

  4) głosów ważnych oddano 315; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 16 KWW ROZWÓJ ZIEMI GOŚLIŃSKIEJ 

  –  ROGOWSKI Michał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 382; 

  4) głosów ważnych oddano 362; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 16 KWW ROZWÓJ ZIEMI GOŚLIŃSKIEJ 

  –  PRZYGOŃSKA Krystyna Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 442; 

  4) głosów ważnych oddano 428; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW NOWOCZESNA GMINA 

  –  BROMBEREK Roman Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 327; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW ROZWÓJ ZIEMI GOŚLIŃSKIEJ 

  –  KANIECKI Wiesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 138. 

Wybory do Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13 933. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7 309 osób, to jest 

52,46% 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 640; 

  4) głosów ważnych oddano 621; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW ZIEMI POBIEDZISKIEJ 

  –  MATUSZAK Marek 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 1596; 

  4) głosów ważnych oddano 1534; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW ZIEMI POBIEDZISKIEJ 

  –  KRYGIER Krzysztof Heliodor 

  –  NOWACKA Dorota Małgorzata 

  b) z listy nr 18 KWW DANUTY SOBKI 

  –  SOBKA Danuta Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1701; 

  4) głosów ważnych oddano 1626; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW ZIEMI POBIEDZISKIEJ 

  –  MICHALAK Kazimierz 

  –  MIKOŁAJCZAK Janusz Michał 

  –  SZCZYGIELSKI 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 350; 

  4) głosów ważnych oddano 339; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW ZIEMI POBIEDZISKIEJ 

  –  JOŃCZYK Renata 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 369; 

  4) głosów ważnych oddano 362; 
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  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW ZIEMI POBIEDZISKIEJ 

  –  MARCINIAK Mirosława Helena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 835; 

  4) głosów ważnych oddano 811; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW ZIEMI POBIEDZISKIEJ 

  –  CZERNIAWSKI Józef Hilary 

  –  PAUTER Dariusz 

  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 1818; 

  4) głosów ważnych oddano 1798; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  KOSZUTA Bernadeta Anna 

  –  MAŁYSZKA Agnieszka Elżbieta 

  b) z listy nr 17 KWW ZIEMI POBIEDZISKIEJ 

  –  BALCEREK Jarosław Ignacy 

  –  NOWACZYK Andrzej Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 139. 

Wybory do Rady Gminy Rokietnica 

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 9 128. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 765 osób, to jest 

52,20% 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 455; 

  4) głosów ważnych oddano 451; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNA GMINA ROKIETNICA 

  –  JAKOBSZE Marian 

  –  MAZUREK Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 825; 

  4) głosów ważnych oddano 817; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  JUJECZKA Magdalena 

  b) z listy nr 18 KWW WSPÓLNA GMINA ROKIETNICA 

  –  LUBKA Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1792; 

  4) głosów ważnych oddano 1753; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  BARTNIK Aleksandra 

  b) z listy nr 16 KWW WIARYGODNOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ 

  –  BRZEŹNIAK Elżbieta Anna 

  c) z listy nr 18 KWW WSPÓLNA GMINA ROKIETNICA 

  –  CZACHOR Paweł 

  –  SZYMAŃSKA Małgorzata Joanna 

  d) z listy nr 21 KWW KRZYSZTOFA NIZIO 

  –  NIZIO Krzysztof Łukasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 229; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW WIARYGODNOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ 

  –  SKRZYPCZAK Mirosław Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 974; 

  4) głosów ważnych oddano 958; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  KIELISZEK Sławomir Franciszek 

  –  MACIEJEWSKA Grażyna Małgorzata 

  b) z listy nr 19 KWW SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA 

  –  DIATTA Jean Bernard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 253; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNA GMINA ROKIETNICA 

  –  MUSZYŃSKI Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 230; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNA GMINA ROKIETNICA 

  –  KIEJNICH Sylwia Barbara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 140. 

Wybory do Rady Miejskiej Gminy Stęszew 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11 422. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 669 osób, to jest 

49,63% 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 1362; 

  4) głosów ważnych oddano 1317; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  MURKOWSKI Aleksander Józef 

  b) z listy nr 21 KWW NIEZALEŻNI 

  –  KRAWCZYK Zbigniew 

  c) z listy nr 22 KWW ELŻBIETY PRZYNOGA 

  –  PRZYNOGA Elżbieta Iwona 

  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 979; 

  4) głosów ważnych oddano 945; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOWALSKA Halina Jadwiga 

  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  MOLENDA Agnieszka Marlena 

  c) z listy nr 21 KWW NIEZALEŻNI 

  –  KSIĄŻKIEWICZ Leszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 815; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW SAMORZĄDOWCY DLA GMINY STESZĘW 

  –  BARANOWSKI Grzegorz 

  b) z listy nr 21 KWW NIEZALEŻNI 

  –  SZELĄG Henryk 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 699; 

  4) głosów ważnych oddano 666; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  POTRAWIAK Mirosław Franciszek 

  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  SZYMANKIEWICZ Robert Piotr 

  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 970; 

  4) głosów ważnych oddano 935; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KRUPA Jarosław 

  –  TROJANOWSKI Marian Jerzy 

  b) z listy nr 17 KWW SAMORZĄDOWCY DLA GMINY STESZĘW 

  –  SIKORSKA Barbara 

  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 819; 

  4) głosów ważnych oddano 797; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KEMPA Zenon 

  –  SŁOMA Hanna Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 141. 

Wybory do Rady Gminy Suchy Las 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10 948. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 591 osób, to jest 

51,07% 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 1066; 

  4) głosów ważnych oddano 1035; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW ZGODA I ROZWÓJ 

  –  MAŁŁEK Anna Aleksandra 

  b) z listy nr 22 KWW "POROZUMIENIE" 

  –  PILAS Krzysztof Kazimierz 

  c) z listy nr 23 KWW KATARZYNY NIEWCZAS 
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  –  NIEWCZAS Katarzyna 

  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 1211; 

  4) głosów ważnych oddano 1181; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW ZGODA I ROZWÓJ 

  –  ANKIEWICZ Jarosław Tadeusz 

  –  KORYTOWSKI Wojciech Tadeusz 

  –  TASARZ Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 632; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW ZGODA I ROZWÓJ 

  –  ZEISKE Izabela Helena 

  b) z listy nr 18 KWW "GMINA NAS WSZYSTKICH" 

  –  TYRKA Paweł 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 445; 

  4) głosów ważnych oddano 440; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 27 KWW UĆ 

  –  ĆWIERTNIA Urszula 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 720; 

  4) głosów ważnych oddano 701; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW ZGODA I ROZWÓJ 

  –  WILK Danuta Zofia 

  b) z listy nr 26 KWW GRAŻYNA GRONOWSKA 

  –  GRONOWSKA Grażyna 

  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 834; 

  4) głosów ważnych oddano 824; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW ZGODA I ROZWÓJ 

  –  REWERS Grzegorz 

  b) z listy nr 21 KWW TOMASZ MIKOŁAJCZAK 

  –  MIKOŁAJCZAK Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 643; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW ZGODA I ROZWÓJ 

  –  RAKOWSKI Andrzej 

  –  WRÓBEL Stanisław Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 142. 

Wybory do Rady Miejskiej w Bojanowie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7 025. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 629 osób, to jest 

51,66% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 748; 

  4) głosów ważnych oddano 694; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WIEREMIEJKO Franciszek 

  b) z listy nr 18 KW SAMORZĄDOWA AKCJA WYBORCZA 

  –  JAGODZIŃSKI Maciej Antoni 

  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 662; 

  4) głosów ważnych oddano 643; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  JANOWICZ Leszek Jan 

  b) z listy nr 20 KWW DARIUSZA SIKORY 

  –  SIKORA Dariusz 

  c) z listy nr 23 KWW EKO-GMINA 

  –  TOMICZAK 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 711; 

  4) głosów ważnych oddano 674; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KW SAMORZĄDOWA AKCJA WYBORCZA 

  –  KUBIS Jan 

  –  SKUPIN Krzysztof Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 174; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW SYMPATYKÓW MDP 

  –  KAZIOR Maciej 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 368; 

  4) głosów ważnych oddano 365; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KW SAMORZĄDOWA AKCJA WYBORCZA 

  –  BARTKOWIAK Jarosław Wojciech 

  b) z listy nr 19 KWW PONAD PODZIAŁAMI 

  –  MRÓZ Marcin Roman 

  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 177; 

  4) głosów ważnych oddano 172; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KW SAMORZĄDOWA AKCJA WYBORCZA 

  –  SZCZEPANIAK 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 209; 

  4) głosów ważnych oddano 203; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW PONAD PODZIAŁAMI 

  –  LIS Halina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185; 

  4) głosów ważnych oddano 180; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KW SAMORZĄDOWA AKCJA WYBORCZA 

  –  KOTLARCZYK Marek Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 386; 

  4) głosów ważnych oddano 343; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W RAWICZU 

  –  SZALKOWSKI Władysław 

  b) z listy nr 18 KW SAMORZĄDOWA AKCJA WYBORCZA 

  –  MAĆKOWIAK Zygmunt Bogdan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 143. 

Wybory do Rady Miejskiej w Jutrosinie 

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 5 528. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 974 osób, to jest 

53,80% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 990; 

  4) głosów ważnych oddano 906; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ZUZIAK Józef 

  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  JAKUBOWSKI Marian 

  c) z listy nr 19 KWW MIŁOŚNICY ZIEMI JUTROSIŃSKIEJ 

  –  MIKOŁAJEWSKI Ireneusz Franciszek 

  –  MAY Jakub Marcin 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 188; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SAMOL Szczepan 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 169; 

  4) głosów ważnych oddano 161; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW FG 

  –  KOZICA Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 187; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW DOBRA GMINA NA KAŻDY DZIEŃ 
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  –  HAUZA 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 211; 

  4) głosów ważnych oddano 207; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW MIŁOŚNICY ZIEMI JUTROSIŃSKIEJ 

  –  STRÓŻYŃSKI Łucjan Seweryn 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 321; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW FG 

  –  KAPAŁA Anna 

  b) z listy nr 20 KWW DOBRA GMINA NA KAŻDY DZIEŃ 

  –  BARTKOWIAK Natalia Jolanta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 140; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW MIŁOŚNICY ZIEMI JUTROSIŃSKIEJ 

  –  MACHOWICZ Janina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 111; 

  4) głosów ważnych oddano 108; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  JANIAK Stanisław Tadeusz 

  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 423; 
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  4) głosów ważnych oddano 399; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BARTECZKA Mirosław 

  –  WYBIERAŁA Piotr Mariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 194; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KALKA Walerian Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 144. 

Wybory do Rady Miejskiej w Miejskiej Górce 

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 7 415. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 039 osób, to jest 

54,47% 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 1520; 

  4) głosów ważnych oddano 1422; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BOHM Ireneusz Antoni 

  b) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W RAWICZU 

  –  SIDOR Roman Wiesław 

  c) z listy nr 18 KW SAMORZĄDOWA AKCJA WYBORCZA 

  –  GOLIŃSKI Zdzisław Franciszek 

  –  SZEWCZYK Barbara Gabriela 

  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 480; 

  4) głosów ważnych oddano 465; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNA GMINA MIEJSKA GÓRKA 

  –  SZCZURNY Andrzej 

  –  MAŁYGA 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 421; 

  4) głosów ważnych oddano 407; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WOLSZTYNIAK Bolesław Kazimierz 

  b) z listy nr 18 KW SAMORZĄDOWA AKCJA WYBORCZA 

  –  NOWAKOWSKA Wiesława Stanisława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 252; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BAŁUNIAK Bernard Walenty 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 280; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KW SAMORZĄDOWA AKCJA WYBORCZA 

  –  WYCISK Marcel 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 202; 

  4) głosów ważnych oddano 201; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNA GMINA MIEJSKA GÓRKA 
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  –  JANIAK Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 306; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KW SAMORZĄDOWA AKCJA WYBORCZA 

  –  SKUPIN Danuta 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 230; 

  4) głosów ważnych oddano 223; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KW SAMORZĄDOWA AKCJA WYBORCZA 

  –  ŚMIERZCHAŁA Mirosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 133; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BARTKOWIAK Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 194; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW BARBARY WALKOWIAK 

  –  WALKOWIAK Barbara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 145. 

Wybory do Rady Gminy Pakosław 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 580. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 897 osób, to jest 

52,99% 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 344; 

  4) głosów ważnych oddano 336; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  POKŁADEK Albin Antoni 

  –  WĘCŁAŚ Szymon 

  b) z listy nr 18 KWW GMINY PAKOSŁAW 

  –  PAWLAK Janusz 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 151; 

  4) głosów ważnych oddano 144; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KW SAMORZĄDOWA AKCJA WYBORCZA 

  –  MOŻEJKO Marek Ernest 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 67; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W RAWICZU 

  –  PACA Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 310; 

  4) głosów ważnych oddano 300; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZYMKOWIAK Urszula Bogusława 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
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  –  ŁAKOMA Elżbieta 

  c) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W RAWICZU 

  –  KRZYŻOSIAK 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 139; 

  4) głosów ważnych oddano 137; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW GMINY PAKOSŁAW 

  –  KUSZTELAK Zofia 

  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 561; 

  4) głosów ważnych oddano 538; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PIETRUSZKA-OROZCO Danuta Barbara 

  –  OSTROWSKI Jan 

  –  NAGLIK Aleksander 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 246; 

  4) głosów ważnych oddano 243; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BIECHOWIAK Mirosław Józef 

  b) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W RAWICZU 

  –  SĘDŁAK 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 79; 

  4) głosów ważnych oddano 78; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W RAWICZU 

  –  WOJTYŚ Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 146. 

Wybory do Rady Miasta Słupcy 

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 11 712. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 777 osób, to jest 

49,33% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 352; 

  4) głosów ważnych oddano 334; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KAPTURSKA Elżbieta 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 398; 

  4) głosów ważnych oddano 386; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOTUSIEWICZ 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 335; 

  4) głosów ważnych oddano 313; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  GRAJEK Edward Zygmunt 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 308; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW MACHOWIAK 

  –  MACHOWIAK Leon 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 290; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW SŁUPCA 2010 

  –  BISKUPSKA-SOBOLEWSKA 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 440; 

  4) głosów ważnych oddano 425; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MARUSZCZAK Roman 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 388; 

  4) głosów ważnych oddano 366; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  SZYMKOWIAK Andrzej 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 469; 

  4) głosów ważnych oddano 443; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  MARSZAŁEK Piotr 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 439; 
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  4) głosów ważnych oddano 421; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW SŁUPCA 2010 

  –  MARKIEWICZ 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 396; 

  4) głosów ważnych oddano 377; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  STENCEL Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 338; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MUSZYŃSKA Irena Józefa 

  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 350; 

  4) głosów ważnych oddano 337; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ZIEMSKI Michał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 476; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PAŁASIK Kazimierz Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 354; 

  4) głosów ważnych oddano 346; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  WIŚNIEWSKI Łukasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 368; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BYCZKOWSKI Bogusław Mieczysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 147. 

Wybory do Rady Gminy Lądek 

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 4 609. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 667 osób, to jest 

57,87% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 168; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PASZEK Ewa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 152; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  ŁAWNICZAK Sebastian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 156; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW ARLETY PLEŚNIAK 

  –  WOJEWODA Katarzyna 

  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 302; 

  4) głosów ważnych oddano 284; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  HERUDZIŃSKI Waldemar Jerzy 

  b) z listy nr 16 KWW DOBRO GMINY 

  –  ORCHOWSKI Ryszard 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 469; 

  4) głosów ważnych oddano 453; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW LĄDEK NASZ DOM 

  –  RDESIŃSKI Aleksy 

  –  ŚMIGIELSKI 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 384; 

  4) głosów ważnych oddano 382; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW ARLETY PLEŚNIAK 

  –  CIUBAK Włodzimierz 

  –  OLASZEK Małgorzata Stefania 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 160; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW ARLETY PLEŚNIAK 

  –  WOŹNIAK Grażyna Teresa 

  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 581; 

  4) głosów ważnych oddano 558; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BŁASZCZAK Waldemar Jan 

  –  CZECHOWSKI Jerzy Jakub 

  b) z listy nr 22 KWW ADAMA BRODZIAKA 

  –  BRODZIAK Adam 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 158; 

  4) głosów ważnych oddano 154; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KACZMAREK Bogdan Mateusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 119; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW DOBRO GMINY 

  –  GÓRECKI Mariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 148. 

Wybory do Rady Gminy Orchowo 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 150. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 000 osób, to jest 

63,49% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 177; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW TEODORA PRYKI 

  –  SZYMAŃSKI Michał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 116; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW TEODORA PRYKI 

  –  LEWANDOWSKI Edward 

  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 747; 

  4) głosów ważnych oddano 737; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  STRANZ Maria 

  –  ZAWADA Stanisław 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  GONICKI Sebastian 

  c) z listy nr 18 KWW TEODORA PRYKI 

  –  JAKUBOWSKI Władysław 

  d) z listy nr 19 KWW "PERFEKT" 

  –  NOWAK Janina Irena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 105; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 18 KWW TEODORA PRYKI 

  –  CHMIELARCZYK 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 164; 

  4) głosów ważnych oddano 164; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  MIKUŁA 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 228; 

  4) głosów ważnych oddano 223; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW RADNI NIEZALEŻNI "ZGODA I ROZWÓJ" 

  –  TOMASZEWSKI Andrzej 

  b) z listy nr 21 KWW RYSZARDA SZCZEPAŃSKIEGO 

  –  SZCZEPAŃSKI Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 217; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ŚWITEK Ryszard Stanisław 

  b) z listy nr 18 KWW TEODORA PRYKI 

  –  PONIEDZIAŁEK 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 137; 

  4) głosów ważnych oddano 136; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZYMKOWIAK Andrzej Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

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

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 103; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PIOTROWSKI Bogdan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 149. 

Wybory do Rady Gminy Ostrowite 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 354. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 686 osób, to jest 

50,27% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 10, nr 13, nr 

14, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie 

mandatów w okręgach. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 381; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW HENRYKA TYLMANA 

  –  ŚWIĄTEK Andrzej Jan 

  –  WOJCIECHOWSKI Mateusz Sławomir 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 126; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW HENRYKA TYLMANA 

  –  BARTOSIK Jakub Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

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

  4) głosów ważnych oddano 104; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW HENRYKA TYLMANA 

  –  PIASECKI Sławomir 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 105; 

  4) głosów ważnych oddano 103; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW HENRYKA TYLMANA 

  –  ZYWERT Jarosław 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 94; 

  4) głosów ważnych oddano 91; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW HENRYKA TYLMANA 

  –  RZEMYSZKIEWICZ Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 70; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  STAŚKIEWICZ 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 171; 

  4) głosów ważnych oddano 167; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PIGUŁA Jacek 

  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 176; 

  4) głosów ważnych oddano 174; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW HENRYKA TYLMANA 

  –  GIECZEWSKI Mieczysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 166; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW HENRYKA TYLMANA 

  –  WIATROWSKI Andrzej 

  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 HENRYKA TYLMANA 

  –  STASZAK Leszek 

  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 160; 

  4) głosów ważnych oddano 157; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW HENRYKA TYLMANA 

  –  LARECKI Jerzy Jacek 

  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 116; 

  4) głosów ważnych oddano 113; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BAŚKIEWICZ Mirosław Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 
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  3) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ROGALSKA Alina 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW HENRYKA TYLMANA 

  –  NOWAKOWSKI Marek 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 150. 

Wybory do Rady Gminy Powidz 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1 775. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 385 osób, to jest 

78,03% 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 95; 

  4) głosów ważnych oddano 94; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW RYSZARDA GRZEŚKOWIAKA 

  –  KASPRZYK Lechosław 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 112; 

  4) głosów ważnych oddano 112; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW RYSZARDA GRZEŚKOWIAKA 

  –  MICZYŃSKI Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

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

  4) głosów ważnych oddano 84; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW RYSZARDA GRZEŚKOWIAKA 

  –  PIECHOWIAK Jolanta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 89; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW RYSZARDA GRZEŚKOWIAKA 

  –  PIOTROWSKI Bogdan 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 104; 

  4) głosów ważnych oddano 103; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW RYSZARDA GRZEŚKOWIAKA 

  –  MARSZAŁEK 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 125; 

  4) głosów ważnych oddano 124; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW RYSZARDA GRZEŚKOWIAKA 

  –  WYSOCKI 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 88; 

  4) głosów ważnych oddano 84; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW RYSZARDA GRZEŚKOWIAKA 

  –  POLASIAK Henryk Zenon 

  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 90; 

  4) głosów ważnych oddano 89; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW RYSZARDA GRZEŚKOWIAKA 

  –  GWIT Jakub 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 81; 

  4) głosów ważnych oddano 81; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW RYSZARDA GRZEŚKOWIAKA 

  –  BEŁDZIKOWSKA Hanna Elżbieta 

  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 285; 

  4) głosów ważnych oddano 278; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW RYSZARDA GRZEŚKOWIAKA 

  –  IMBIOROWICZ Józef 

  –  KAPELA Jerzy 

  –  WIŚNIEWSKI Karol 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 134; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  SZESZYCKI Kazimierz Walenty 

  b) z listy nr 18 KWW RYSZARDA GRZEŚKOWIAKA 

  –  WEŁNIC Włodzimierz Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 86; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 24 KWW OSIEDLE 

  –  BĄKOWSKI Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 151. 

Wybory do Rady Gminy Słupca 

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 7 265. 

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

51,89% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 701; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PRZYBYLSKA Joanna 

  b) z listy nr 18 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ Z GRAŻYNĄ KAZUŚ 

  –  RUTKOWSKA Daniela 

  –  BENGIER Henryka 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg 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 174; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ZARADZKI Sławomir Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 223; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ Z GRAŻYNĄ KAZUŚ 
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  –  KOPCZYŃSKI Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 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 335; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MANIAK Teresa Jadwiga 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 238; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ Z GRAŻYNĄ KAZUŚ 

  –  KUKULSKI Bogdan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 289; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KUSIOŁEK Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 164; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WESOŁEK Sławomir 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 233; 

  5) radną została wybrana: 
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  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ Z GRAŻYNĄ KAZUŚ 

  –  TYLMAN Małgorzata Pelagia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 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 342; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ Z GRAŻYNĄ KAZUŚ 

  –  JASZCZAK Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 235; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ Z GRAŻYNĄ KAZUŚ 

  –  BŁASZCZYK Katarzyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 219; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ Z GRAŻYNĄ KAZUŚ 

  –  BANASZAK Stanisława 

  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 163; 

  4) głosów ważnych oddano 160; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BODYJAŃSKI Ireneusz Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 352; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ Z GRAŻYNĄ KAZUŚ 

  –  CYBULSKI Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 152. 

Wybory do Rady Gminy Strzałkowo 

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 7 810. 

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

47,34% 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 1100; 

  4) głosów ważnych oddano 1042; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  BURDZIŃSKI Daniel Sylwester 

  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WOJTKOWIAK-IDZIAK Barbara 

  c) z listy nr 16 KWW "SAMORZĄDNI 2010" 

  –  JAŁOSZYŃSKA Ewa Maria 

  d) z listy nr 17 KWW "KANDYDACI NIEZALEŻNI" 

  –  KOWALSKI Piotr Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1095; 

  4) głosów ważnych oddano 1039; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MUSIELAK Włodzimierz 

  b) z listy nr 16 KWW "SAMORZĄDNI 2010" 

  –  SYNOWIEC Tomasz 

  c) z listy nr 17 KWW "KANDYDACI NIEZALEŻNI" 

  –  ŻUREK Jan 

  d) z listy nr 18 KWW ARTURA CYGANA 
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  –  CYGAN Artur 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 464; 

  4) głosów ważnych oddano 440; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW "SAMORZĄDNI 2010" 

  –  AUGUSTYNIAK Benedykt 

  b) z listy nr 20 KWW CZERNIAK 

  –  CZERNIAK Mirosław 

  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 566; 

  4) głosów ważnych oddano 554; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PAWLAK Kazimierz 

  b) z listy nr 16 KWW "SAMORZĄDNI 2010" 

  –  PIKOS Józef Adam 

  c) z listy nr 17 KWW "KANDYDACI NIEZALEŻNI" 

  –  MACIEJEWSKA Irena Elżbieta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 472; 

  4) głosów ważnych oddano 442; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GÓRSKA Agnieszka 

  –  GŁODKOWSKI Olech Maciej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 153. 

Wybory do Rady Miejskiej Zagórowa 

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 7 224. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 567 osób, to jest 

49,38% 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 1217; 

  4) głosów ważnych oddano 1175; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CIEŚLEWICZ Grzegorz 

  b) z listy nr 16 KWW SPORTOWCY 

  –  SIKORSKI Ryszard Stanisław 

  c) z listy nr 17 KWW ZIEMIA ZAGÓROWSKA 

  –  BARTECKI Lech Jan 

  d) z listy nr 18 KWW MARIANA PARUSA 

  –  PARUS Marian 

  e) z listy nr 20 KWW ROMUALDY MATUSIAK 

  –  MATUSIAK Romualda Czesława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 194; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KUJAWA Danuta 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 456; 

  4) głosów ważnych oddano 448; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  NOWAK Jan Andrzej 

  b) z listy nr 23 KWW PIOTRA BARTECKIEGO 

  –  BARTECKI Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

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

  4) głosów ważnych oddano 178; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW ZBIGNIEWA BUŚKIEWICZA 

  –  BUŚKIEWICZ Zbigniew Jakub 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 291; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW ZIEMIA ZAGÓROWSKA 

  –  URYCKI 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 301; 

  4) głosów ważnych oddano 293; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 27 KWW MARZENY MATUSZAK 

  –  MATUSZAK Marzena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 283; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KLOC Jan Walenty 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 201; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 25 KWW RAFAŁA KOWALEWSKIEGO 

  –  KOWALEWSKI Rafał 

  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 189; 

  4) głosów ważnych oddano 177; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KRUCZKOWSKI Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 205; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW SPORTOWCY 

  –  SKĄPSKI Grzegorz Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 154. 

Wybory do Rady Miasta Obrzycko 

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 1 875. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 243 osób, to jest 

66,29% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 465; 

  4) głosów ważnych oddano 455; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW CZAS NA ZMIANY. DECYDUJMY WSPÓLNIE. 

  –  KRÓL Jerzy Franciszek 

  –  OTULAKOWSKA Urszula 

  –  HUET Ewa 

  b) z listy nr 18 KWW DLA SAMORZĄDNEGO OBRZYCKA 

  –  KASPRZAK Zbigniew 

  c) z listy nr 19 KWW SAMORZĄDNE OBRZYCKO 

  –  KUSKA-BARTOSZAK Alicja Joanna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

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

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 389; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW CZAS NA ZMIANY. DECYDUJMY WSPÓLNIE. 

  –  SKARUPSKA Weronika 

  b) z listy nr 18 KWW DLA SAMORZĄDNEGO OBRZYCKA 

  –  BIEDKA Janusz 

  –  MARCHEWKA Anna 

  c) z listy nr 19 KWW SAMORZĄDNE OBRZYCKO 

  –  PAECH Ryszard Józef 

  –  DZIURLEJA Tadeusz Roman 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 366; 

  4) głosów ważnych oddano 357; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW CZAS NA ZMIANY. DECYDUJMY WSPÓLNIE. 

  –  WLEKLAK Adam Zbigniew 

  b) z listy nr 18 KWW DLA SAMORZĄDNEGO OBRZYCKA 

  –  SZYMAŃSKI Adam 

  c) z listy nr 19 KWW SAMORZĄDNE OBRZYCKO 

  –  GRUPA Zbigniew Józef 

  –  JARZĄBEK Maria 

  d) z listy nr 20 KWW PRZESZŁOŚĆ-PRZYSZŁOŚĆ 

  –  CODA Mieczysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 155. 

Wybory do Rady Gminy Duszniki 

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 6 612. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 022 osób, to jest 

60,83% 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 1295; 

  4) głosów ważnych oddano 1257; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW TWÓJ WYBÓR-TWÓJ SAMORZĄD 

  –  KRÓLIK Michał Andrzej 

  –  TEREBECKI Piotr 

  b) z listy nr 18 KWW WSPÓLNA SPRAWA 

  –  MARTYNIEC Krystyna Agnieszka 

  –  SKÓRNICKI Gracjan 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 237; 

  4) głosów ważnych oddano 237; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNA SPRAWA 

  –  KAŹMIEROWSKI 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 553; 

  4) głosów ważnych oddano 538; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNA SPRAWA 

  –  DZIAMSKI Zbigniew Stanisław 

  –  KRAWCZYK Ryszard 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 296; 

  4) głosów ważnych oddano 291; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 27 KW FORUM OBYWATELSKIE 

  –  FLIGER Maciej 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 266; 

  4) głosów ważnych oddano 265; 
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  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNA SPRAWA 

  –  JÓŹWIAKOWSKA Barbara Gabriela 

  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 469; 

  4) głosów ważnych oddano 455; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNA SPRAWA 

  –  FLEISZEROWICZ Alina Maria 

  b) z listy nr 19 KWW ROZWÓJ-PRZYSZŁOŚĆ 

  –  PSZCZOŁA Stanisław 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 250; 

  4) głosów ważnych oddano 246; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW ROZWÓJ-PRZYSZŁOŚĆ 

  –  KLIŃSKA Jadwiga Alina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 282; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW TWÓJ WYBÓR-TWÓJ SAMORZĄD 

  –  MACIEJEWSKI Miron 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 214; 

  4) głosów ważnych oddano 212; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNA SPRAWA 

  –  SIEMIENIAK Zdzisław Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 



– 378 – 

  

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 157; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNA SPRAWA 

  –  PAWLAK Grzegorz Franciszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 156. 

Wybory do Rady Gminy Kaźmierz 

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 5 889. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 172 osób, to jest 

53,86% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1001; 

  4) głosów ważnych oddano 982; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW TWÓRZMY WSPÓLNIE 

  –  CZŁAPA Michał 

  –  MAGDZIAREK Bogumiła 

  –  SMOLAREK Zbigniew Jan 

  b) z listy nr 18 KWW GOSPODARNI KAŹMIERZANIE 

  –  OSSOWSKI Krzysztof Aleksander 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 244; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW TWÓRZMY WSPÓLNIE 

  –  MARCINIAK Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

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

  4) głosów ważnych oddano 189; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW TWÓRZMY WSPÓLNIE 

  –  TAISNER Wojciech Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 113; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW GOSPODARNI KAŹMIERZANIE 

  –  SZTELLE Mirella 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 144; 

  4) głosów ważnych oddano 134; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW TWÓRZMY WSPÓLNIE 

  –  BĄK Alina 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 240; 

  4) głosów ważnych oddano 235; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW TWÓRZMY WSPÓLNIE 

  –  CZŁAPA Marek Nikodem 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 211; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW GOSPODARNI KAŹMIERZANIE 

  –  KOSICKI Daniel Jakub 

  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 116; 

  4) głosów ważnych oddano 116; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW GOSPODARNI KAŹMIERZANIE 

  –  KĄKOLEWSKI Dariusz Franciszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 151; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW TWÓRZMY WSPÓLNIE 

  –  SZULC Andrzej Roman 

  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 745; 

  4) głosów ważnych oddano 726; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW TWÓRZMY WSPÓLNIE 

  –  REINHOLZ Grzegorz Józef 

  b) z listy nr 19 KWW NASZ KAŹMIERZ 2010 

  –  SKABARA Grzegorz 

  c) z listy nr 20 KWW WSPÓLNIE DLA KAŹMIERZA 

  –  MAŃKA Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 157. 

Wybory do Rady Gminy Obrzycko 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 829. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 473 osób, to jest 

52,07% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 1, nr 2, nr 3, w 

których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów 

w okręgach. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

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

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW BYĆ DLA GMINY OBRZYCKO 

  –  JANASEK Włodzimierz 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW GMINY OBRZYCKO 

  –  CIESIELCZYK Leonarda 

  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 17 KWW BYĆ DLA GMINY OBRZYCKO 

  –  RUNOWSKI Stefan Michał 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 225; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  KLAUSE Jacek 

  b) z listy nr 17 KWW BYĆ DLA GMINY OBRZYCKO 

  –  CODA Eugeniusz 

  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 231; 

  4) głosów ważnych oddano 228; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  BOROWSKA Beata 

  b) z listy nr 19 KWW NASZ REGION 

  –  TOMASZEWSKI Michał 

  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 448; 

  4) głosów ważnych oddano 428; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  STAŃKA Dariusz Wojciech 

  –  TONAK Karol 

  b) z listy nr 20 KWW NOWOCZESNA GMINA 

  –  JURASZYK Krzysztof Grzegorz 

  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 328; 

  4) głosów ważnych oddano 325; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  ADAMCZAK Jan 

  b) z listy nr 18 KWW GMINY OBRZYCKO 

  –  KLAUSE Wojciech 

  –  STACHOWIAK Błażej Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 232; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW BYĆ DLA GMINY OBRZYCKO 

  –  MIGA Tomasz Stanisław 

  b) z listy nr 18 KWW GMINY OBRZYCKO 

  –  GRZEŚ Seweryn Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 158. 

Wybory do Rady Miejskiej w Ostrorogu 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 879. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 103 osób, to jest 

54,22% 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 347; 

  4) głosów ważnych oddano 338; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW NASZ OSTRORÓG 

  –  GRECZKA Andrzej Mieczysław 

  b) z listy nr 19 KWW NOWOCZESNA I GOSPODARNA GMINA 

  –  BARTLAKOWSKI Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 576; 

  4) głosów ważnych oddano 549; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW KRZYSZTOFA PIASKA 

  –  PIASEK Krzysztof Mirosław 

  b) z listy nr 18 KWW NASZ OSTRORÓG 

  –  POSPIESZNY Jerzy Jan 

  –  WĘGLEWSKI Hieronim Jan 

  c) z listy nr 19 KWW NOWOCZESNA I GOSPODARNA GMINA 

  –  SZAŁATA Sławomir Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 152; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW NASZ OSTRORÓG 

  –  HOFFA Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 89; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW NASZ OSTRORÓG 
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  –  SMOGULSKI Leszek 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 270; 

  4) głosów ważnych oddano 265; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW NASZ OSTRORÓG 

  –  ANTONIEWSKI Tomasz Kazimierz 

  b) z listy nr 19 KWW NOWOCZESNA I GOSPODARNA GMINA 

  –  SZORCZ Rafał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 139; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW NOWOCZESNA I GOSPODARNA GMINA 

  –  WACHOWIAK Mateusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 166; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW NADZIEJA 

  –  JASKULSKI Adam 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 64; 

  4) głosów ważnych oddano 63; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW NASZ OSTRORÓG 

  –  FĄFEREK Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 148; 
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  4) głosów ważnych oddano 142; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW KRZYSZTOFA PIASKA 

  –  KALEMBA 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 138; 

  4) głosów ważnych oddano 132; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW NASZ OSTRORÓG 

  –  OSZMAŁEK Jarosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 159. 

Wybory do Rady Miejskiej Pniewy 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9 707. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 015 osób, to jest 

51,66% 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 470; 

  4) głosów ważnych oddano 458; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW GOSPODARNA GMINA 

  –  SKUBISZYŃSKI 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 375; 

  4) głosów ważnych oddano 366; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW GOSPODARNA GMINA 

  –  STĘPIEŃ Lech Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 354; 

  4) głosów ważnych oddano 343; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY PNIEWY 

  –  POCZEKAJ Robert 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 401; 

  4) głosów ważnych oddano 396; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW AKTYWNI DLA GMINY PNIEWY 

  –  WENDT Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 348; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY PNIEWY 

  –  PRĘTKI Paweł 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 332; 

  4) głosów ważnych oddano 318; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW GOSPODARNA GMINA 

  –  DUDZIAK Stefan 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 332; 

  4) głosów ważnych oddano 325; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY PNIEWY 
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  –  SMORAWSKA 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 336; 

  4) głosów ważnych oddano 326; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW BEZPARTYJNI 

  –  OSTAŃSKI 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 359; 

  4) głosów ważnych oddano 348; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW GOSPODARNA GMINA 

  –  MATUSZAK Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 342; 

  4) głosów ważnych oddano 337; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY PNIEWY 

  –  GRAŚ Jolanta Beata 

  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 312; 

  4) głosów ważnych oddano 306; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW GOSPODARNA GMINA 

  –  PIERKO Witold Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 237; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY PNIEWY 

  –  ŚWIATŁOWSKI Mieczysław 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 243; 

  4) głosów ważnych oddano 241; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  FRĄCKOWIAK Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 293; 

  4) głosów ważnych oddano 286; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW GOSPODARNA GMINA 

  –  RATAJCZAK Janusz 

  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 265; 

  4) głosów ważnych oddano 263; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SMORAWSKI Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 160. 

Wybory do Rady Miasta i Gminy Wronki 

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 14 957. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8 004 osób, to jest 

53,51% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2665; 

  4) głosów ważnych oddano 2551; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW WOJCIECHA KASZYŃSKIEGO 

  –  GROMADZIŃSKA-KOPRAS Grażyna Anna 

  b) z listy nr 19 KWW DLA MIESZKAŃCÓW 

  –  ROSZAK Bartosz Lubomir 

  –  STASZEK Bogumiła Anna 

  c) z listy nr 20 KW FORUM OBYWATELSKIE 

  –  ŚNIEGOWSKI Sławomir Piotr 

  d) z listy nr 22 KWW ARKADIUSZA BIAŁKA 

  –  BIAŁEK Arkadiusz 

  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 2488; 

  4) głosów ważnych oddano 2352; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW WOJCIECHA KASZYŃSKIEGO 

  –  KASZYŃSKI Wojciech Józef 

  b) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE DLA WRONEK 

  –  PRAJS Romuald Henryk 

  c) z listy nr 19 KWW DLA MIESZKAŃCÓW 

  –  CYRAN Tomasz Michał 

  d) z listy nr 20 KW FORUM OBYWATELSKIE 

  –  FIRLET Ryszard 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 449; 

  4) głosów ważnych oddano 438; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SERWATA Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 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 651; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 19 KWW DLA MIESZKAŃCÓW 

  –  ORZECHOWSKI Robert Sebastian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 371; 

  4) głosów ważnych oddano 369; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KW FORUM OBYWATELSKIE 

  –  MIKOŁAJCZAK Jarosław Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 912; 

  4) głosów ważnych oddano 894; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ODROBNY Antoni 

  b) z listy nr 20 KW FORUM OBYWATELSKIE 

  –  RASZEWSKI Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 459; 

  4) głosów ważnych oddano 451; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZULC Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 161. 

Wybory do Rady Gminy Dominowo 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 264. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 380 osób, to jest 

60,95% 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 448; 

  4) głosów ważnych oddano 427; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 24 KWW "SAMORZĄDNA WIEŚ" 

  –  ZIĘTKOWSKI Piotr Zbigniew 

  b) z listy nr 25 KWW GOSPODARNA GMINA 

  –  ADASZAK Tomasz Adam 

  –  GIERAŁKA 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 81; 

  4) głosów ważnych oddano 81; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BORWIN Leopold 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 100; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW "SAMORZĄDNA WIEŚ" 

  –  PRUSAK 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 59; 

  4) głosów ważnych oddano 58; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  JĘDRASZAK Bogdan Kazimierz 

  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 163; 

  4) głosów ważnych oddano 158; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZYMCZAK Piotr Paweł 

  b) z listy nr 24 KWW "SAMORZĄDNA WIEŚ" 

  –  KASPRZAK Błażej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 82; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW SAMORZĄDOWA DEMOKRACJA 

  –  ROSZYK Eleonora 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 61; 

  4) głosów ważnych oddano 59; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  HOROWSKI Mieczysław 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 80; 

  4) głosów ważnych oddano 78; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 24 KWW "SAMORZĄDNA WIEŚ" 

  –  DZIWIŃSKA Halina 

  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 187; 

  4) głosów ważnych oddano 178; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MORAWIEC Marcin 

  b) z listy nr 24 KWW "SAMORZĄDNA WIEŚ" 
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  –  SZCZEPANIK Mariusz 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 51; 

  4) głosów ważnych oddano 51; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW "SAMORZĄDNA WIEŚ" 

  –  PĘCAK Michał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 68; 

  4) głosów ważnych oddano 67; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DOBOSZ Artur Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 162. 

Wybory do Rady Gminy Krzykosy 

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 5 228. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 275 osób, to jest 

43,52% 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 329; 

  4) głosów ważnych oddano 312; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW NASZ SAMORZĄD 

  –  MACIEJEWSKI Paweł Józef 

  –  WREMBEL Paweł Andrzej 

  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 241; 

  4) głosów ważnych oddano 236; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW SAMORZĄD KRZYKOSY 2010 

  –  PSYK Dariusz Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 455; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 24 KWW SAMORZĄD KRZYKOSY 2010 

  –  LITKE Stanisław Kazimierz 

  –  MAŹWA Leszek 

  –  FRĄCKOWIAK Florian Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 210; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW SAMORZĄD KRZYKOSY 2010 

  –  KONARKOWSKI 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 500; 

  4) głosów ważnych oddano 493; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW PRACUJEMY RAZEM 

  –  CHOJNACKA Urszula 

  b) z listy nr 24 KWW SAMORZĄD KRZYKOSY 2010 

  –  GROCHOWSKI Michał 

  –  PAWLIK Romuald 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 178; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 24 KWW SAMORZĄD KRZYKOSY 2010 

  –  GREWLING Teofil 

  –  WITCZAK Robert 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 186; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 24 KWW SAMORZĄD KRZYKOSY 2010 

  –  ZAJĄC Wiesław 

  –  SZYMCZAK Dariusz 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 148; 

  4) głosów ważnych oddano 143; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW NASZ SAMORZĄD 

  –  JANASIK Stanisław Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 163. 

Wybory do Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7 116. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 481 osób, to jest 

48,92% 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 461; 

  4) głosów ważnych oddano 454; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 24 KWW "SAMORZĄDOWY" 
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  –  WOJCIECHOWSKI Zenon 

  b) z listy nr 26 KWW ZOFII KĘDZIORA 

  –  KĘDZIORA Zofia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 214; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW "SAMORZĄDOWY" 

  –  BANASZAK Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 343; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 24 KWW "SAMORZĄDOWY" 

  –  ANDRZEJEWSKA Ewa 

  b) z listy nr 28 KWW GMINNE PRZYMIERZE WYBORCZE 

  –  MROZIŃSKI Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 181; 

  5) radnym został wybrany: 

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

  –  NYCZKE Jacek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 163; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW "SAMORZĄDOWY" 

  –  ROSZYK Zenon Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 273; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW "SAMORZĄDOWY" 

  –  PASZEK Mariusz Maciej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 263; 

  5) radną została wybrana: 

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

  –  KRYSZAK Alicja 

  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 889; 

  4) głosów ważnych oddano 864; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

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

  –  JANICKI Janusz 

  b) z listy nr 23 KWW "CZAS NA ZMIANY" 

  –  RZEPKA Julia Monika 

  –  TWARDOWSKI Juliusz 

  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 642; 

  4) głosów ważnych oddano 630; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW "CZAS NA ZMIANY" 

  –  ŁAWNICZAK Agnieszka 

  b) z listy nr 24 KWW "SAMORZĄDOWY" 

  –  BORKOWSKI Artur 

  c) z listy nr 27 KWW SAMORZĄDOWA DEMOKRACJA 

  –  PAWELCZYK Wincenty 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 164. 

Wybory do Rady Gminy Zaniemyśl 

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 5 104. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 642 osób, to jest 

51,76% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 326; 

  4) głosów ważnych oddano 317; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WALKOWIAK Mirosław Kazimierz 

  b) z listy nr 23 KWW NASZA NOWA GMINA 

  –  WALKOWIAK 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 138; 

  4) głosów ważnych oddano 126; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW NASZA NOWA GMINA 

  –  KALISZ Irena 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 156; 

  4) głosów ważnych oddano 149; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PANKOWSKI Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 



– 399 – 

  

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

  4) głosów ważnych oddano 651; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WERNER Dariusz 

  b) z listy nr 23 KWW NASZA NOWA GMINA 

  –  PANKOWSKI Ewaryst 

  –  SCHWANKE Bogdan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 636; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ŁUKASZYK Przemysław 

  –  MARCINIAK Michał 

  b) z listy nr 23 KWW NASZA NOWA GMINA 

  –  FRĄCKOWIAK Alina 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 140; 

  4) głosów ważnych oddano 137; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW NASZA NOWA GMINA 

  –  HYPKI Leszek Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182; 

  4) głosów ważnych oddano 176; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW NASZA NOWA GMINA 

  –  GIDELSKI Dawid 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 136; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW NASZA NOWA GMINA 

  –  JURGA Stefan 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 150; 

  4) głosów ważnych oddano 148; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW NASZA NOWA GMINA 

  –  POLEGA Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 99; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GRZEŚKOWIAK Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 165. 

Wybory do Rady Gminy Brodnica 

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 3 828. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 133 osób, to jest 

55,72% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 402; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  PAKOWSKI Marek 

  –  ŚLIWA Magdalena Danuta 

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

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 91; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  WOJCIECHOWSKA Bożena 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 112; 

  4) głosów ważnych oddano 111; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZTUK Zenon 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 92; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KW KOMITET OBYWATELSKI 

  –  KUCHARCZYK Paweł 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 151; 

  4) głosów ważnych oddano 149; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW "WSPÓLNIE I SKUTECZNIE" 

  –  MATYSIAK-GRYGIER 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 186; 

  4) głosów ważnych oddano 185; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KW KOMITET OBYWATELSKI 
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  –  PURCZYŃSKI Roman 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 101; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  OLESZAK Dorota 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 115; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KW KOMITET OBYWATELSKI 

  –  TYLCZYŃSKI 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 441; 

  4) głosów ważnych oddano 431; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  SZCZEŚNIAK Andrzej 

  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  TARANT Sławomir Tomasz 

  c) z listy nr 20 KWW MANIECZKI - BORECZEK 

  –  BUK Małgorzata Zofia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 68; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KW KOMITET OBYWATELSKI 

  –  CZUPAŁA Renata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 



– 403 – 

  

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 207; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KW KOMITET OBYWATELSKI 

  –  KOSOWSKI Henryk 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 141; 

  4) głosów ważnych oddano 140; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KW KOMITET OBYWATELSKI 

  –  LISEK Wojciech Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 166. 

Wybory do Rady Miasta i Gminy Dolsk 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 558. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 262 osób, to jest 

49,63% 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 720; 

  4) głosów ważnych oddano 708; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW GMINY DOLSK 

  –  KIERZKOWSKI Zbigniew 

  –  SZERMELEK Wiesława Maria 

  –  WOROCH Jacek 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 195; 

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

  a) z listy nr 17 KWW GMINY DOLSK 

  –  DREWS Roman Walenty 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 168; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  GRZEGORCZYK Dariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 123; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW GMINY DOLSK 

  –  RUSIAK Zenon Ludwik 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 189; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW GMINY DOLSK 

  –  RATAJCZAK Roman 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 84; 

  4) głosów ważnych oddano 82; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW GMINY DOLSK 

  –  JANKOWIAK Renata Bernadeta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 100; 
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  4) głosów ważnych oddano 99; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  JAŃCZAK Dorota 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 152; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  RZEPCZYŃSKI Jan Mieczysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 124; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW GMINY DOLSK 

  –  PAWEŁCZYK Janina Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 88; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  CISZEWICZ Tomasz 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 108; 

  4) głosów ważnych oddano 106; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW GMINY DOLSK 

  –  SZCZEPANIAK Hieronim Michał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

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

  4) głosów ważnych oddano 95; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  JANKOWIAK Kamil 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 100; 

  4) głosów ważnych oddano 92; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PEPLIŃSKI Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 167. 

Wybory do Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

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 6 574. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 891 osób, to jest 

43,98% 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 1068; 

  4) głosów ważnych oddano 1022; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW T. MARCINIAK 

  –  KUDERCZAK Zenon 

  –  LEWANDOWSKI Maciej Andrzej 

  –  RADAJEWSKA Elżbieta Sabina 

  –  SZYMAŃSKI Ryszard Jan 

  b) z listy nr 21 KWW SPORT I NAUKA DLA KSIĄŻA 

  –  MOSTOWSKI Marek Romuald 

  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 158; 

  4) głosów ważnych oddano 154; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW T. MARCINIAK 

  –  WALKOWIAK Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 177; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW T. MARCINIAK 

  –  STĘPA Elżbieta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 180; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW T. MARCINIAK 

  –  WEBER-HAŁABURDA Agnieszka 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 348; 

  4) głosów ważnych oddano 345; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW NIEZALEŻNI DLA GMINY KSIĄŻ WLKP 

  –  PRZYBYLSKI Sławomir Paweł 

  b) z listy nr 19 KWW T. MARCINIAK 

  –  MĄDRY Jacek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 292; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW NIEZALEŻNI DLA GMINY KSIĄŻ WLKP 

  –  JĘDRZEJCZAK Błażej 

  b) z listy nr 19 KWW T. MARCINIAK 
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  –  SKIERA 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 167; 

  4) głosów ważnych oddano 163; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW CZAS NA XXI WIEK 

  –  KACZMAREK Leszek 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 192; 

  4) głosów ważnych oddano 190; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW NIEZALEŻNI DLA GMINY KSIĄŻ WLKP 

  –  ZEGAR Kazimierz Czesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 279; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW CZAS NA XXI WIEK 

  –  JANKOWIAK Antonina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 168. 

Wybory do Rady Gminy Brudzew 

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 4 754. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 045 osób, to jest 

64,05% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1046; 

  4) głosów ważnych oddano 1019; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY BRUDZEW 

  –  CHAMERA Jarosław Dariusz 

  –  SIEKACZ Jacek Tomasz 

  b) z listy nr 21 KWW ELŻBIETY FICNER 

  –  FICNER Elżbieta Maria 

  c) z listy nr 22 KWW MAGDALENY MROCZKOWSKIEJ 

  –  MROCZKOWSKA Magdalena 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 206; 

  4) głosów ważnych oddano 201; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WDOWIŃSKI Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 158; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  HOFMAN Iwona 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 219; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW OLIMPIA 2010 

  –  PEREDERIJ Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 170; 

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

  –  KOWALEWSKI Mariusz Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 311; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE RiP 

  –  KAŹMIERCZAK Zdzisław 

  b) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY BRUDZEW 

  –  KICIŃSKI 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 232; 

  4) głosów ważnych oddano 226; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY BRUDZEW 

  –  ANDRZEJEWSKI Mirosław 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 191; 

  4) głosów ważnych oddano 184; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  STROIWĄS Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 143; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GRZELKA Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

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

  4) głosów ważnych oddano 178; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY BRUDZEW 

  –  MACIASZEK 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 175; 

  4) głosów ważnych oddano 168; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BUDYNEK Józef Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 169. 

Wybory do Rady Miejskiej w Dobrej 

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 4 779. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 411 osób, to jest 

50,45% uprawnionych do głosowania. 

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

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 832; 

  4) głosów ważnych oddano 808; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW HENRYKA GRĘZICKIEGO "NIEZALEŻNY" 

  –  GRĘZICKI Henryk 

  b) z listy nr 20 KWW ANDRZEJA PIĄTKOWSKIEGO 

  –  ADAMIAK Sławomir 

  –  BŁAŻEŁEK Wojciech 

  –  DZIERDZICKI Jan 

  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 313; 

  4) głosów ważnych oddano 306; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PIETRZAK Rafał 

  b) z listy nr 20 KWW ANDRZEJA PIĄTKOWSKIEGO 

  –  STASIAK Ireneusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW ANDRZEJA PIĄTKOWSKIEGO 

  –  TURKIEWICZ Kazimierz 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 110; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW ANDRZEJA PIĄTKOWSKIEGO 

  –  SZYMCZAK Bogumił 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 152; 

  4) głosów ważnych oddano 145; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW HENRYKA GRĘZICKIEGO "NIEZALEŻNY" 

  –  SEKURA 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 148; 

  4) głosów ważnych oddano 147; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW ANDRZEJA PIĄTKOWSKIEGO 

  –  PIASECZNY Ryszard 

  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 185; 

  4) głosów ważnych oddano 174; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW DLA DOBRA GMINY 

  –  SZCZEPANIAK 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 138; 

  4) głosów ważnych oddano 130; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW ANDRZEJA PIĄTKOWSKIEGO 

  –  DULIN Jarosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 156; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 

  –  KICIŃSKI 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 248; 

  4) głosów ważnych oddano 245; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW ANDRZEJA PIĄTKOWSKIEGO 

  –  NOWAKOWSKI Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 120; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW ANDRZEJA PIĄTKOWSKIEGO 

  –  MUSIALIK Mariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 170. 

Wybory do Rady Gminy Kawęczyn 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 926. 

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

59,17% uprawnionych do głosowania. 

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

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 187; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE RiP 

  –  PAWLAK 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 276; 

  4) głosów ważnych oddano 262; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 

  –  KASPRZAK Sylwester 

  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 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 

  –  PRZYŁĘCKI Sylwester 

  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 59; 

  4) głosów ważnych oddano 58; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  IWANIAK Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 177; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 

  –  JEŻYKOWSKI Janusz Wacław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 123; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 

  –  URBANIAK 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 172; 

  4) głosów ważnych oddano 157; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 

  –  MICHALAK Kazimierz Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 140; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 

  –  JAŚKIEWICZ Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 
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  4) głosów ważnych oddano 141; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 

  –  DZIKOWSKI 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 136; 

  4) głosów ważnych oddano 133; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 

  –  GÓRSKA Halina Janina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 141; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MILA Łukasz 

  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 187; 

  4) głosów ważnych oddano 181; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 

  –  KRUPIŃSKI Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 174; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 

  –  GEBLER Piotr Waldemar 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

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

  4) głosów ważnych oddano 251; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW "PRAWO I SAMORZĄD" 

  –  RASZEWSKI Józef Bogumił 

  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 135; 

  4) głosów ważnych oddano 128; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KOLENDA Bożena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 171. 

Wybory do Rady Gminy Malanów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 985. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 484 osób, to jest 

49,83% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185; 

  4) głosów ważnych oddano 185; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 

  –  LANGA Jan 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 172; 

  4) głosów ważnych oddano 168; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 
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  –  WŁODARCZYK Alina 

  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 265; 

  4) głosów ważnych oddano 260; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  URBAN Bronisław Kazimierz 

  b) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 

  –  PERLIŃSKI Krystian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 141; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 

  –  LISIŃSKI Konrad 

  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 460; 

  4) głosów ważnych oddano 446; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PIĄSTKA Stanisław 

  b) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 

  –  HARASNY Marek Grzegorz 

  –  SZYMAŃSKI Daniel 

  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 736; 

  4) głosów ważnych oddano 723; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MOZIO Mariusz 

  b) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 
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  –  DOPIERALSKI Tadeusz 

  –  FRĄTCZAK Jerzy Marian 

  c) z listy nr 19 KWW "SOLIDARNA GMINA" 

  –  NYCEK Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 138; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 

  –  AUGUSTYNIAK Ireneusz 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 196; 

  4) głosów ważnych oddano 192; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 

  –  JASIAK Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 188; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE RiP 

  –  PŁÓCIENNIK Karol 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 172. 

Wybory do Rady Gminy Przykona 

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 3 004. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 036 osób, to jest 

67,78% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 5, nr 8, w 

których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów 

w okręgach. 
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Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 341; 

  4) głosów ważnych oddano 335; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SEKURA Mirosław Józef 

  b) z listy nr 17 KWW MIROSŁAWA BRONISZEWSKIEGO 

  –  BEDNAREK Maciej 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 318; 

  4) głosów ważnych oddano 315; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CIEŚLAK Józef Stanisław 

  b) z listy nr 17 KWW MIROSŁAWA BRONISZEWSKIEGO 

  –  WITCZAK Czesław Daniel 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 169; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW MIROSŁAWA BRONISZEWSKIEGO 

  –  PIETRZAK Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 131; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW MIROSŁAWA BRONISZEWSKIEGO 

  –  ROSIAK Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

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

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW MIROSŁAWA BRONISZEWSKIEGO 

  –  CZAJA Marcin Jan 

  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 277; 

  4) głosów ważnych oddano 276; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW MIROSŁAWA BRONISZEWSKIEGO 

  –  GRZELKA Stanisław Kazimierz 

  b) z listy nr 18 KWW W BARTOSIK 

  –  BARTOSIK Wojciech 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 175; 

  4) głosów ważnych oddano 170; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 

  –  KAŁUŻNY Krzysztof Marian 

  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 MIROSŁAWA BRONISZEWSKIEGO 

  –  ALBERT Andrzej 

  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 164; 

  4) głosów ważnych oddano 158; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ZWOLIŃSKA Ewa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

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

  4) głosów ważnych oddano 143; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GORZELAŃCZYK Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 119; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW MIROSŁAWA BRONISZEWSKIEGO 

  –  BRYL Stanisław Eugeniusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 189; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW MIROSŁAWA BRONISZEWSKIEGO 

  –  BOBER Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 173. 

Wybory do Rady Miejskiej w Tuliszkowie 

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 8 319. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 796 osób, to jest 

57,65% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1497; 

  4) głosów ważnych oddano 1459; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW GRAŻYNY POŚPIECH 



– 423 – 

  

  –  POŚPIECH Grażyna 

  –  JANCZEWSKI Andrzej Adam 

  b) z listy nr 20 KWW GRZEGORZA CIESIELSKIEGO 

  –  MAĆKOWSKI Tomasz Cezary 

  –  STACHURSKI Zbigniew 

  c) z listy nr 21 KWW "KLUB SAMORZĄDOWY" 

  –  ŁODOŻYŃSKI Bartosz 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 232; 

  4) głosów ważnych oddano 230; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW GRZEGORZA CIESIELSKIEGO 

  –  SIKORSKI 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 330; 

  4) głosów ważnych oddano 326; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ 

  –  ZAJDEL Arkadiusz Przemysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 272; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW GRZEGORZA CIESIELSKIEGO 

  –  RYBICKI 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 410; 

  4) głosów ważnych oddano 404; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ 

  –  MARKIEWICZ Stefan 

  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 263; 

  4) głosów ważnych oddano 259; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW GRZEGORZA CIESIELSKIEGO 

  –  MARCINIAK Iwona 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 288; 

  4) głosów ważnych oddano 287; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW GRAŻYNY POŚPIECH 

  –  NOWAKOWSKI 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 716; 

  4) głosów ważnych oddano 699; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW GRZEGORZA CIESIELSKIEGO 

  –  JASAK Agata Lidia 

  –  MIKOŁAJCZYK 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 315; 

  4) głosów ważnych oddano 315; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW GRZEGORZA CIESIELSKIEGO 

  –  TODA 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 469; 

  4) głosów ważnych oddano 458; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ 
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  –  ZABŁOCKI Marek Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 174. 

Wybory do Rady Gminy Turek 

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 6 376. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 419 osób, to jest 

53,62% 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 476; 

  4) głosów ważnych oddano 470; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KARBOWY Jan 

  –  ZAGOZDA Henryk Bogumił 

  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 545; 

  4) głosów ważnych oddano 538; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 

  –  KOLENDA Ireneusz Krzysztof 

  b) z listy nr 21 KWW "RAZEM" BARBARY GRZELAK 

  –  KOŃCZAK 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 410; 

  4) głosów ważnych oddano 399; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA 

  –  FILIPIAK Dariusz Robert 

  b) z listy nr 21 KWW "RAZEM" BARBARY GRZELAK 
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  –  KURZAWA Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 252; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PRZYBYŁ Józef 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 420; 

  4) głosów ważnych oddano 412; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA 

  –  FILIPIAK Lucjan 

  b) z listy nr 20 KWW ZBIGNIEW FRIEDEL DLA GMINY TUREK 

  –  DRZEWIECKI Marek 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 349; 

  4) głosów ważnych oddano 338; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MAC Karol 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 202; 

  4) głosów ważnych oddano 198; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW "RAZEM" BARBARY GRZELAK 

  –  NASZKOWSKA Agnieszka 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 364; 
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  4) głosów ważnych oddano 352; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW "RAZEM" BARBARY GRZELAK 

  –  KOWALSKA Halina 

  –  ŚWIATŁOWSKI Zdzisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 385; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  MŁYNARSKI Paweł 

  b) z listy nr 19 KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 

  –  GROMADA Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 175. 

Wybory do Rady Gminy Władysławów 

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 6 267. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 065 osób, to jest 

64,86% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 348; 

  4) głosów ważnych oddano 332; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW PRZYJAZNE SOŁECTWA 

  –  LEWANDOWSKI 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 281; 

  4) głosów ważnych oddano 267; 

  5) radną została wybrana: 
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  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  WRÓBEL Krystyna Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 916; 

  4) głosów ważnych oddano 916; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  SZCZECIŃSKI Marek Jan 

  b) z listy nr 17 KWW "NASZA GMINA" 

  –  CZAJA Maciej 

  –  BARTCZAK Dariusz Zygmunt 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 226; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  WYPYCH 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 187; 

  4) głosów ważnych oddano 186; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW SAMORZĄDNA GMINA 

  –  MUSIAŁ Radosław Piotr 

  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 652; 

  4) głosów ważnych oddano 638; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  KACPRZAK Zbigniew Krystian 

  b) z listy nr 18 KWW SAMORZĄDNA GMINA 

  –  BYSIEK Mirosław Janusz 

  c) z listy nr 21 KWW ANDRZEJA BURSZEWSKIEGO 
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  –  BURSZEWSKI 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 367; 

  4) głosów ważnych oddano 351; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  DARUL Hieronim 

  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 446; 

  4) głosów ważnych oddano 436; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CIEŚLAK Sławomir 

  b) z listy nr 18 KWW SAMORZĄDNA GMINA 

  –  STASIKOWSKI Czesław 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 351; 

  4) głosów ważnych oddano 346; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  MICHALAK Krystyna Helena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 273; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW "NASZA GMINA" 

  –  BOŃKA Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 



– 430 – 

  

Rozdział 176. 

Wybory do Rady Gminy Damasławek 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 446. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 543 osób, to jest 

57,20% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1040; 

  4) głosów ważnych oddano 999; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZĄDOWE GMINY DAMASŁAWEK 

  –  MATCZYŃSKI Tomasz Leszek 

  b) z listy nr 18 KWW BLOK SAMORZĄDOWY GMINY DAMASŁAWEK 

  –  GÓRSKI Dominik Waldemar 

  –  KASPERKOWIAK Anna Wanda 

  –  SPROSKI Paweł Kazimierz 

  c) z listy nr 19 KWW JACKA MATYSIAKA 

  –  MATYSIAK 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 210; 

  4) głosów ważnych oddano 205; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW BLOK SAMORZĄDOWY GMINY DAMASŁAWEK 

  –  KUSZ Weronika Aniela 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 140; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW BLOK SAMORZĄDOWY GMINY DAMASŁAWEK 
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  –  OLLEK Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 129; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW BLOK SAMORZĄDOWY GMINY DAMASŁAWEK 

  –  MICHALSKI Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

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

  4) głosów ważnych oddano 125; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW BLOK SAMORZĄDOWY GMINY DAMASŁAWEK 

  –  SKARBIŃSKA-WYPYCH Magdalena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 84; 

  4) głosów ważnych oddano 83; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW BLOK SAMORZĄDOWY GMINY DAMASŁAWEK 

  –  GRAJEK Małgorzata Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 342; 

  4) głosów ważnych oddano 333; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW BLOK SAMORZĄDOWY GMINY DAMASŁAWEK 

  –  FUTKOWSKA Justyna 

  b) z listy nr 20 KWW SŁAWOMIRA BUKA 

  –  BUK Sławomir 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 158; 
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  4) głosów ważnych oddano 151; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW BLOK SAMORZĄDOWY GMINY DAMASŁAWEK 

  –  ADANOWICZ Łukasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 129; 

  4) głosów ważnych oddano 127; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZĄDOWE GMINY DAMASŁAWEK 

  –  JADACH 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 178; 

  4) głosów ważnych oddano 170; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZĄDOWE GMINY DAMASŁAWEK 

  –  DUDA Kazimierz Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 177. 

Wybory do Rady Miasta i Gminy Gołańcz 

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 6 202. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 698 osób, to jest 

59,63% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 11, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 789; 

  4) głosów ważnych oddano 740; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW MIECZYSŁAWA WOJCIECHA DURSKIEGO 
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  –  IWIŃSKA Barbara Jadwiga 

  –  OLEJNICZAK Andrzej Kazimierz 

  –  TORZ Robert Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 307; 

  4) głosów ważnych oddano 301; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNE DOBRO GMINY 

  –  ROŻEK Tomasz Przemysław 

  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 845; 

  4) głosów ważnych oddano 823; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW MIECZYSŁAWA WOJCIECHA DURSKIEGO 

  –  BIAŁOŻYŃSKA Eugenia Maria 

  –  HAJDUK Andrzej Marian 

  b) z listy nr 20 KWW ALEKSANDRA OSTOJSKIEGO 

  –  OSTOJSKI Aleksander 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 254; 

  4) głosów ważnych oddano 246; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  WENZEL Rafał 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 202; 

  4) głosów ważnych oddano 197; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW MIECZYSŁAWA WOJCIECHA DURSKIEGO 

  –  JANOWIAK Benedykt Zdzisław 

  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 304; 

  4) głosów ważnych oddano 303; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW MIECZYSŁAWA WOJCIECHA DURSKIEGO 

  –  PRZYBYLSKI Marek Florian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 251; 

  4) głosów ważnych oddano 244; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW MIECZYSŁAWA WOJCIECHA DURSKIEGO 

  –  FRIESKE 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 157; 

  4) głosów ważnych oddano 152; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW MIECZYSŁAWA WOJCIECHA DURSKIEGO 

  –  FRĄCKOWIAK Mirosław 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 281; 

  4) głosów ważnych oddano 274; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW MIECZYSŁAWA WOJCIECHA DURSKIEGO 

  –  RYŁKO 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 308; 

  4) głosów ważnych oddano 302; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW JANA BIELECKIEGO 

  –  BIELECKI Jan Mateusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW MIECZYSŁAWA WOJCIECHA DURSKIEGO 

  –  DZIUMA Andrzej 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 178. 

Wybory do Rady Gminy Mieścisko 

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 4 670. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 201 osób, to jest 

47,13% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 373; 

  4) głosów ważnych oddano 365; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW GMINA MIEŚCISKO-BANASZYŃSKI 

  –  GÓRSKI Janusz Piotr 

  –  KAPCZYŃSKA Elżbieta Franciszka 

  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 289; 

  4) głosów ważnych oddano 277; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW GMINA MIEŚCISKO-BANASZYŃSKI 

  –  KALKA Michał Jan 

  –  WOJTYSZYN Jan Mateusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 311; 

  4) głosów ważnych oddano 309; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  RODZEWICZ Ryszard Zbigniew 

  b) z listy nr 19 KWW GMINA MIEŚCISKO-BANASZYŃSKI 

  –  KLINGER Marek 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 264; 

  4) głosów ważnych oddano 263; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW GMINA MIEŚCISKO-BANASZYŃSKI 

  –  MARTYŃSKA Aleksandra Barbara 

  –  WITUCKI Marian 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 309; 

  4) głosów ważnych oddano 292; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW GMINA MIEŚCISKO-BANASZYŃSKI 

  –  HOFFMANN Adam Piotr 

  –  SZUDROWICZ Wojciech 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 148; 

  4) głosów ważnych oddano 141; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW GMINA MIEŚCISKO-BANASZYŃSKI 

  –  KURYŁOWICZ Andrzej Waldemar 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 121; 

  4) głosów ważnych oddano 119; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW GMINA MIEŚCISKO-BANASZYŃSKI 

  –  SERAFIŃSKI Roman Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 137; 

  4) głosów ważnych oddano 137; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW JEDNOŚĆ 

  –  GRACZYK Piotr Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 108; 

  4) głosów ważnych oddano 107; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW GMINA MIEŚCISKO-BANASZYŃSKI 

  –  DEREZIŃSKI Ludwik Walenty 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 141; 

  4) głosów ważnych oddano 141; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  ROJEWSKI Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 179. 

Wybory do Rady Miejskiej Gminy Skoki 

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 4 234. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 718 osób, to jest 

40,58% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 1, nr 3, nr 5, nr 

8, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie 

mandatów w okręgach. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 
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  3) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW SKOKI 2010 

  –  KUJAWA Zbigniew Mieczysław 

  –  SURDYK-FERTSCH Wiesława Barbara 

  –  WIŚNIEWSKI Antoni Wacław 

  4) 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 780; 

  4) głosów ważnych oddano 754; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW SKOKI 2010 

  –  BERENDT Elżbieta Irena 

  –  DEMINIAK Franciszek Władysław 

  –  KANIEWSKI Stanisław 

  –  ROSIK Michał Florian 

  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 18 KWW SKOKI 2010 

  –  TYL Leszek Andrzej 

  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 95; 

  4) głosów ważnych oddano 94; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW SKOKI 2010 

  –  KOZŁOWSKA Maria Danuta 

  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 21 KWW ROMANA WITKA 

  –  WITEK Roman 

  4) 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 218; 

  4) głosów ważnych oddano 213; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW MAŁGORZATY ZAGANIACZYK 

  –  ZAGANIACZYK 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 193; 

  4) głosów ważnych oddano 192; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW SKOKI 2010 

  –  SAWIŃSKA Jolanta 

  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 18 KWW SKOKI 2010 

  –  JANECKO 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 273; 

  4) głosów ważnych oddano 270; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW SKOKI 2010 

  –  SOMMERFELD Arkadiusz 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 159; 

  4) głosów ważnych oddano 157; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  DEMBIŃSKI Jerzy Szczepan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 180. 

Wybory do Rady Gminy Wapno 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 464. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 114 osób, to jest 

45,21% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 80; 

  4) głosów ważnych oddano 79; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "STOWARZYSZENI" GMINY WAPNO 

  –  PRZESŁAWSKI Leonard Jakub 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 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) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW "STOWARZYSZENI" GMINY WAPNO 

  –  ŻUREK Ewelina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 39; 

  4) głosów ważnych oddano 39; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW WAPNO 2010 

  –  KURZ Owidia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 50; 

  4) głosów ważnych oddano 48; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW WAPNO 2010 

  –  MARAS Grzegorz 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 90; 

  4) głosów ważnych oddano 90; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW "STOWARZYSZENI" GMINY WAPNO 

  –  PATELSKA Agnieszka Olga 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 55; 

  4) głosów ważnych oddano 53; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW WAPNO 2010 

  –  DONDAJEWSKI Dariusz Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 63; 

  4) głosów ważnych oddano 62; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW WAPNO 2010 

  –  FRASZ Mariola 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 56; 

  4) głosów ważnych oddano 54; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW WAPNO 2010 

  –  ŻARNOWSKA Renata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 78; 
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  4) głosów ważnych oddano 78; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW WAPNO 2010 

  –  BACZYŃSKI Leszek Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 64; 

  4) głosów ważnych oddano 62; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW WAPNO 2010 

  –  HEMMERLING Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 46; 

  4) głosów ważnych oddano 43; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "STOWARZYSZENI" GMINY WAPNO 

  –  KOSMOWSKI Janusz Wawrzyniec 

  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 116; 

  4) głosów ważnych oddano 115; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW WAPNO 2010 

  –  KUBISZ Radosław 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 128; 

  4) głosów ważnych oddano 127; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW WAPNO 2010 

  –  RYSKA Maciej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 96; 

  4) głosów ważnych oddano 90; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW WAPNO 2010 

  –  BILSKI Zbigniew 

  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 99; 

  4) głosów ważnych oddano 96; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW WAPNO 2010 

  –  LEMPKA Halina Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 181. 

Wybory do Rady Gminy Wągrowiec 

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 5 408. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 363 osób, to jest 

43,69% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 6 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 2, nr 4, nr 8, nr 

10, nr 12, 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 269; 

  4) głosów ważnych oddano 262; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ŁUKASZCZYK Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  ŚMIGIELSKI Krzysztof 

  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 224; 

  4) głosów ważnych oddano 219; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  ANDRZEJEWSKI Ryszard Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  NOGALSKI Michał Tadeusz 

  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 307; 

  4) głosów ważnych oddano 298; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GÓRSKI 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 310; 

  4) głosów ważnych oddano 300; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WEKWERT Kazimierz 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 334; 

  4) głosów ważnych oddano 325; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  SZESZYCKI Marek Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PATELSKI Janusz 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 313; 

  4) głosów ważnych oddano 308; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW ANDRZEJA MAĆKOWSKIEGO 

  –  MAĆKOWSKI Andrzej Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW WSI PRZYSIECZYN 

  –  KANIEWSKI Jan 

  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 180; 

  4) głosów ważnych oddano 172; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW AKTYWNE WIATROWO 

  –  DREGER Roman Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BIERNACKI Lucjan Zygmunt 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 235; 

  4) głosów ważnych oddano 230; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW STRZECHA 

  –  ROŻNOWSKI Bogdan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  TOMCZAK Kazimierz 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191; 

  4) głosów ważnych oddano 181; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GŁOWSKI Konrad Walenty 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 182. 

Wybory do Rady Gminy Przemęt 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10 742. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 821 osób, to jest 

54,19% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 540; 

  4) głosów ważnych oddano 520; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW "POROZUMIENIE DLA GMIN I POWIATU" 

  –  MACIEJEWSKI Tomasz Daniel 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 416; 

  4) głosów ważnych oddano 399; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DOMINIAK 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 405; 

  4) głosów ważnych oddano 403; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  NOWAK Marian Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 424; 

  4) głosów ważnych oddano 417; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW "POROZUMIENIE DLA GMIN I POWIATU" 

  –  DUBISZ Tadeusz 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 713; 

  4) głosów ważnych oddano 679; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  RIMKE Aldona 

  –  RADEMACHER 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 470; 

  4) głosów ważnych oddano 462; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  OLBIŃSKI 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 730; 

  4) głosów ważnych oddano 685; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WITA Elżbieta 

  –  ROZYNEK Leon 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 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 261; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 15 KWW WOLSZTYŃSKI BLOK WYBORCZY 

  –  KLECHA Justyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 477; 

  4) głosów ważnych oddano 466; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW "POROZUMIENIE DLA GMIN I POWIATU" 

  –  WOLNICZAK Ireneusz Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 281; 

  4) głosów ważnych oddano 271; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW "POROZUMIENIE DLA GMIN I POWIATU" 

  –  RADEMACHER Arkadiusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 317; 

  4) głosów ważnych oddano 304; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZANTYKA 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 445; 

  4) głosów ważnych oddano 439; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WOJTKOWIAK 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 332; 

  4) głosów ważnych oddano 317; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 15 KWW WOLSZTYŃSKI BLOK WYBORCZY 

  –  KLECHA Zenon Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 183. 

Wybory do Rady Gminy Siedlec 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8 953. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 742 osób, to jest 

52,97% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 12, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 831; 

  4) głosów ważnych oddano 770; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 
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  –  ŻYDZIK Wiesław 

  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MĄKOSA Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 749; 

  4) głosów ważnych oddano 717; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  REIMANN Monika 

  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BANACH Monika Rozalia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 396; 

  4) głosów ważnych oddano 387; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 15 KWW WOLSZTYŃSKI BLOK WYBORCZY 

  –  MICHALSKI Marcin 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 226; 

  4) głosów ważnych oddano 220; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  REIMAN Florian Leonard 

  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 682; 

  4) głosów ważnych oddano 657; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  MICKIEWICZ Piotr 

  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  OLEJNICZAK Róża 

  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 436; 

  4) głosów ważnych oddano 421; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  SZERMENT Krzysztof Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 195; 

  4) głosów ważnych oddano 194; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  KOMENDA Sylwester 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 277; 

  4) głosów ważnych oddano 266; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  TOMIAK Piotr Łukasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 353; 

  4) głosów ważnych oddano 344; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  PIECHOWIAK Krzysztof Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 246; 

  4) głosów ważnych oddano 237; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 
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  –  ZALISZ Jan Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 351; 

  4) głosów ważnych oddano 350; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  TOMALIK Maciej Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WEIL Ewa Wiesława 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 184. 

Wybory do Rady Gminy Kołaczkowo 

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 4 433. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 361 osób, to jest 

53,26% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 3, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 321; 

  4) głosów ważnych oddano 317; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  LEŚNY Marian 

  b) z listy nr 17 KWW SAMORZĄDNA GMINA 

  –  WASZAK Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 467; 

  4) głosów ważnych oddano 457; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PAWLAK Jarosław Tadeusz 

  b) z listy nr 17 KWW SAMORZĄDNA GMINA 

  –  MICHAŁOWSKI Michał 

  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 

  –  MICHALAK Aleksander Stanisław 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 250; 

  4) głosów ważnych oddano 237; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WIŚNIEWSKI Krystian Mateusz 

  b) z listy nr 17 KWW SAMORZĄDNA GMINA 

  –  SODKIEWICZ Henryk 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 226; 

  4) głosów ważnych oddano 217; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW SAMORZĄDNA GMINA 

  –  GRABOWSKA Danuta 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 164; 

  4) głosów ważnych oddano 163; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  FRĄCKOWIAK Jan Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 

  4) głosów ważnych oddano 140; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  BANASZAK Grzegorz Mirosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 318; 

  4) głosów ważnych oddano 304; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW SAMORZĄDNA GMINA 

  –  SIEMIĄTKOWSKI Jerzy Adam 

  b) z listy nr 18 KWW AGNIESZKI FRĄCKOWIAK 

  –  FRĄCKOWIAK Agnieszka Kazimiera 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160; 

  4) głosów ważnych oddano 154; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW SAMORZĄDNA GMINA 

  –  GIERSZEWSKI Adam 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 190; 

  4) głosów ważnych oddano 185; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW SAMORZĄDNA GMINA 

  –  PERA Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 118; 
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  4) głosów ważnych oddano 116; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW SAMORZĄDNA GMINA 

  –  WOŚ Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 185. 

Wybory do Rady Miejskiej w Miłosławiu 

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 8 376. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 739 osób, to jest 

44,64% 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 1403; 

  4) głosów ważnych oddano 1368; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  BARSZCZ Romuald Marian 

  –  SPYCHAŁA Hanna Maria 

  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ZABISZAK Alicja Maria 

  c) z listy nr 17 KWW "POROZUMIENIE DLA GMINY" 

  –  KUBIAK Hubert Krystian 

  –  MAZURKIEWICZ Zbigniew 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 220; 

  4) głosów ważnych oddano 212; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  GRUSZCZYŃSKI Hubert 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 320; 

  4) głosów ważnych oddano 311; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW "POROZUMIENIE DLA GMINY" 

  –  MAŁECKI Antoni 

  –  ŚWITEK Roman Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 310; 

  4) głosów ważnych oddano 302; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW "POROZUMIENIE DLA GMINY" 

  –  CICHARSKI Jan Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 922; 

  4) głosów ważnych oddano 896; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  STACHOWIAK Marian 

  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WNUK Andrzej Jacek 

  c) z listy nr 17 KWW "POROZUMIENIE DLA GMINY" 

  –  DOBROCZYŃSKA Krystyna Leokadia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 279; 

  4) głosów ważnych oddano 268; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW "POROZUMIENIE DLA GMINY" 

  –  KASPRZAK Andrzej 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 285; 

  4) głosów ważnych oddano 279; 

  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SOBCZAK Jarosław 

  b) z listy nr 17 KWW "POROZUMIENIE DLA GMINY" 

  –  GORZELANA Justyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 186. 

Wybory do Rady Miejskiej Gminy Nekla 

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 5 469. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 674 osób, to jest 

48,89% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 167; 

  4) głosów ważnych oddano 165; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW KAROLA BALICKIEGO 

  –  ŚWIDURSKI Sławomir 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 238; 

  4) głosów ważnych oddano 235; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW DLA BARCZYZNY, GIERŁATOWA I NEKIELKI 

  –  HANDKIEWICZ Maciej Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 769; 

  4) głosów ważnych oddano 747; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "MOJA GMINA NEKLA" 

  –  KUSZAK Roman Konrad 

  b) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA 
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  –  GRZESZCZYK Gerard Józef 

  –  KAŹMIERCZAK Tadeusz Marian 

  c) z listy nr 21 KWW KAROLA BALICKIEGO 

  –  KUBIACZYK Mateusz Mirosław 

  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 758; 

  4) głosów ważnych oddano 734; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW NA RZECZ GMINY NEKLA 

  –  STEFANIAK Adam 

  b) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA 

  –  RAŹNY Dariusz Jan 

  –  MICHALAK Piotr Adam 

  c) z listy nr 21 KWW KAROLA BALICKIEGO 

  –  BANDOSZ 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 162; 

  4) głosów ważnych oddano 160; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW KAROLA BALICKIEGO 

  –  KUCZA Bartłomiej 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 152; 

  4) głosów ważnych oddano 144; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA 

  –  WARCZYŃSKI Stanisław 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 192; 

  4) głosów ważnych oddano 189; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW NA RZECZ GMINY NEKLA 
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  –  NOWAK 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 236; 

  4) głosów ważnych oddano 233; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW KAROLA BALICKIEGO 

  –  KOZIELSKI Czesław 

  –  WOJCIECHOWSKI Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 187. 

Wybory do Rady Miejskiej w Pyzdrach 

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 5 795. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 118 osób, to jest 

53,81% 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 766; 

  4) głosów ważnych oddano 724; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW PYZDRY - PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ 

  –  WARDEŃSKI Marek Feliks 

  –  PASZAK Krzysztof 

  –  SULKOWSKI Lechosław Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 898; 

  4) głosów ważnych oddano 875; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW PYZDRY - PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ 

  –  RATAJCZYK Elżbieta 

  b) z listy nr 18 KWW "SILNY SAMORZĄD" 
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  –  PYRZYK Henryk Paweł 

  c) z listy nr 25 KWW NASZE MIASTO 

  –  KŁOSSOWSKA Elżbieta Maria 

  d) z listy nr 27 KWW HANNY SKRZYDLEWSKIEJ 

  –  SKRZYDLEWSKA Hanna 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 350; 

  4) głosów ważnych oddano 334; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "SILNY SAMORZĄD" 

  –  ŁAWNICZAK Grzegorz 

  –  ŁYSKAWA 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 431; 

  4) głosów ważnych oddano 429; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "SILNY SAMORZĄD" 

  –  URBANIAK Marianna Zofia 

  b) z listy nr 22 KWW MARKA KRUSZCZAKA 

  –  KRUSZCZAK Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 288; 

  4) głosów ważnych oddano 278; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW PYZDRY - PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ 

  –  NOWICKA Ilona 

  b) z listy nr 18 KWW "SILNY SAMORZĄD" 

  –  KAMIŃSKI 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 385; 

  4) głosów ważnych oddano 378; 

  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 17 KWW PYZDRY - PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ 

  –  SZABLEWSKI Kazimierz Zbigniew 

  b) z listy nr 19 KWW "STASZAK I MY" 

  –  PODLEWSKI Mieczysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 188. 

Wybory do Rady Miejskiej w Złotowie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 15 054. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7 484 osób, to jest 

49,71% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 496; 

  4) głosów ważnych oddano 482; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW STANISŁAWA WEŁNIAKA 

  –  WEGNER Mariola Halina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 594; 

  4) głosów ważnych oddano 586; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW PRAWICA RAZEM 

  –  WOJTUŃ Stanisław Waldemar 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 502; 

  4) głosów ważnych oddano 482; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW STANISŁAWA WEŁNIAKA 

  –  GOLLA Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 454; 

  4) głosów ważnych oddano 430; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW STANISŁAWA WEŁNIAKA 

  –  LEWANDOWSKI Jacek 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 495; 

  4) głosów ważnych oddano 479; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW STANISŁAWA WEŁNIAKA 

  –  CICHAŃSKI Krystian Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 568; 

  4) głosów ważnych oddano 538; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW STANISŁAWA WEŁNIAKA 

  –  SZCZERBIAK Sylwester Lech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 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 480; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW STANISŁAWA WEŁNIAKA 

  –  PIKULIK Stanisław Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 511; 

  4) głosów ważnych oddano 493; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW STANISŁAWA WEŁNIAKA 
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  –  ŻELICHOWSKI Krzysztof Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 395; 

  4) głosów ważnych oddano 382; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  KULASEK Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 432; 

  4) głosów ważnych oddano 424; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW STANISŁAWA WEŁNIAKA 

  –  BIAŁKOWSKI Jarosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 482; 

  4) głosów ważnych oddano 466; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW STANISŁAWA WEŁNIAKA 

  –  ANDRZEJEWSKA Alicja Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 470; 

  4) głosów ważnych oddano 454; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  KORONKIEWICZ 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 671; 

  4) głosów ważnych oddano 645; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  GŁYŻEWSKI Roman Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 490; 

  4) głosów ważnych oddano 473; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  STEFFEN Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 423; 

  4) głosów ważnych oddano 405; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW STANISŁAWA WEŁNIAKA 

  –  ROGUT Anna Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 189. 

Wybory do Rady Miejskiej w Jastrowiu 

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 9 232. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 454 osób, to jest 

48,25% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1072; 

  4) głosów ważnych oddano 1012; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW PIOTRA WOJTIUKA INICJATYWA SAMORZĄDU 

  –  KAZBERUK Agnieszka Bożena 

  –  HARBUZIŃSKA-TUREK Joanna Małgorzata 

  b) z listy nr 22 KWW GMINY I MIASTA JASTROWIE 



– 465 – 

  

  –  WITKOWSKI Jacek 

  c) z listy nr 24 KWW MICHAŁA LUDWISIAKA 

  –  LUDWISIAK Michał Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 572; 

  4) głosów ważnych oddano 542; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW PIOTRA WOJTIUKA INICJATYWA SAMORZĄDU 

  –  CIOŁEK Aleksandra Ewa 

  b) z listy nr 22 KWW GMINY I MIASTA JASTROWIE 

  –  OŚKA Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1103; 

  4) głosów ważnych oddano 1050; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE 

  –  SZLENKIER Jacek Dariusz 

  b) z listy nr 27 KWW WŁADYSŁAWA CIELASA 

  –  CIELAS Władysław 

  c) z listy nr 30 KWW JANA PRZYBYLSKIEGO 

  –  PRZYBYLSKI Jan Konrad 

  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 558; 

  4) głosów ważnych oddano 519; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW PIOTRA WOJTIUKA INICJATYWA SAMORZĄDU 

  –  GAWLUK Stanisław 

  b) z listy nr 22 KWW GMINY I MIASTA JASTROWIE 

  –  KRUSZYŃSKI Michał 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 649; 

  4) głosów ważnych oddano 636; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE 

  –  BZOWSKI Krzysztof 

  b) z listy nr 25 KWW JANA STAPIŃSKIEGO W SYPNIEWIE 

  –  STAPIŃSKI 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 500; 

  4) głosów ważnych oddano 489; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  PROKOPOWICZ Mieczysław Stanisław 

  b) z listy nr 20 KWW PIOTRA WOJTIUKA INICJATYWA SAMORZĄDU 

  –  SAKOWICZ Wojciech Edmund 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 190. 

Wybory do Rady Miejskiej w Krajence 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 833. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 145 osób, to jest 

53,92% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1095; 

  4) głosów ważnych oddano 1069; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  BLAJER Andrzej 

  b) z listy nr 17 KWW JANUSZA SZCZERBIAKA 

  –  SMODIS Elżbieta Maria 

  –  TASARZ Bożena 

  c) z listy nr 26 KWW ANATOLA NAJMOWICZA 

  –  NAJMOWICZ Anatol 

  d) z listy nr 28 KWW PIOTRA JOŃCZYKA 
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  –  JOŃCZYK Piotr 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 659; 

  4) głosów ważnych oddano 639; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW JANUSZA SZCZERBIAKA 

  –  GNIOT Piotr 

  –  MAKAREWICZ Karol Andrzej 

  b) z listy nr 29 KWW KRAJENKA-WSPÓLNE DOBRO 

  –  MATYSIAK Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 218; 

  4) głosów ważnych oddano 215; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW JANUSZA SZCZERBIAKA 

  –  KOPEĆ Bernadeta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 192; 

  4) głosów ważnych oddano 187; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  KLARYŃSKI 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 272; 

  4) głosów ważnych oddano 264; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW JANUSZA SZCZERBIAKA 

  –  WIENKE Joanna 

  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 203; 

  4) głosów ważnych oddano 197; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 24 KWW ZBIGNIEWA MORGULCA 

  –  MORGULEC Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 179; 

  4) głosów ważnych oddano 177; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW "FLORIAN" 

  –  ŁOSOŚ Ewelina 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 163; 

  4) głosów ważnych oddano 159; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW JANUSZA SZCZERBIAKA 

  –  DŁUGOSZ Bogdan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 

  4) głosów ważnych oddano 156; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW JAKUBA NIEDŹWIECKIEGO 

  –  NIEDŹWIECKI Jakub Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 191. 

Wybory do Rady Gminy Lipka 

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 4 416. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 181 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 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 90; 

  4) głosów ważnych oddano 90; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW NORMALNA GMINA 

  –  KASZUBOWSKA Anita 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg 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 185; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW ODNOWY GMINY LIPKA 

  –  MUCHA Waldemar 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 165; 

  4) głosów ważnych oddano 163; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  TOMKE Elżbieta Urszula 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 194; 

  4) głosów ważnych oddano 192; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW ODNOWY GMINY LIPKA 

  –  KACHELEK Leonarda 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 106; 

  4) głosów ważnych oddano 103; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 19 KWW ODNOWY GMINY LIPKA 

  –  TUSCHIK Paweł 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 136; 

  4) głosów ważnych oddano 134; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW ODNOWY GMINY LIPKA 

  –  KRÓLIKOWSKA Dorota 

  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 788; 

  4) głosów ważnych oddano 772; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY LIPKA 

  –  MALISZEWSKI Tadeusz 

  –  SKRENTNA Urszula Alicja 

  –  WANDAS Piotr 

  b) z listy nr 19 KWW ODNOWY GMINY LIPKA 

  –  BIELUSZKO Jacek 

  –  OLCZAK 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 108; 

  4) głosów ważnych oddano 105; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW NORMALNA GMINA 

  –  JANIAK Hanna 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 115; 

  4) głosów ważnych oddano 111; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW NORMALNA GMINA 

  –  KOZDRA Krystyna 

  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 167; 

  4) głosów ważnych oddano 167; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY LIPKA 

  –  LACH Bernadeta Matylda 

  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 124; 

  4) głosów ważnych oddano 120; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY LIPKA 

  –  PASTERNACKI Bogdan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 192. 

Wybory do Rady Miejskiej w Okonku 

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 7 225. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 108 osób, to jest 

56,86% 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 841; 

  4) głosów ważnych oddano 802; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  TEODOROWICZ Ryszard 

  b) z listy nr 17 KWW PONAD PODZIAŁAMI-OKONEK 

  –  CZEKAŁA Jan 

  –  GŁOWACKI Bartłomiej Robert 

  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 1217; 

  4) głosów ważnych oddano 1182; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW PONAD PODZIAŁAMI-OKONEK 

  –  KASPRZYŃSKA Danuta 

  –  KORZENIOWSKI Sebastian Marek 

  –  SAMEĆ Lidia Renata 

  –  WŁODARCZYK Nina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 250; 

  4) głosów ważnych oddano 242; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW PONAD PODZIAŁAMI-OKONEK 

  –  GRZEGORCZYK Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 508; 

  4) głosów ważnych oddano 504; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  KOPKIEWICZ Konrad Józef 

  –  SUCHANOWSKI Waldemar 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 287; 

  4) głosów ważnych oddano 275; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW PONAD PODZIAŁAMI-OKONEK 

  –  KWIATKOWSKA Agnieszka 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 551; 

  4) głosów ważnych oddano 535; 

  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  GRZONKA Jolanta Ewa 

  b) z listy nr 17 KWW PONAD PODZIAŁAMI-OKONEK 

  –  ABRAMOWICZ 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 208; 

  4) głosów ważnych oddano 203; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW PONAD PODZIAŁAMI-OKONEK 

  –  PIERSA 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 246; 

  4) głosów ważnych oddano 240; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  WĘGLOWSKA Grażyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 193. 

Wybory do Rady Gminy Tarnówka 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 457. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 515 osób, to jest 

61,66% 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 308; 

  4) głosów ważnych oddano 300; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  GRZYBEK Bartłomiej 

  b) z listy nr 17 KWW UNIJNA GMINA 
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  –  BRZOZOWSKI Zbigniew 

  c) z listy nr 18 KWW ZYGMUNTA STARZYŃSKIEGO 

  –  ASZYK Ryszard 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 298; 

  4) głosów ważnych oddano 294; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  CYBULSKI Kazimierz 

  b) z listy nr 20 KWW NASZA WSPÓLNA GMINA TARNÓWKA 

  –  MUSZYŃSKI Marian Kazimierz 

  c) z listy nr 21 KWW JERZEGO SŁAWSKIEGO 

  –  SŁAWSKI 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 103; 

  4) głosów ważnych oddano 103; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW ZYGMUNTA STARZYŃSKIEGO 

  –  MOŚCICKI Jacek Ireneusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 101; 

  4) głosów ważnych oddano 99; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  CIECIELĄG Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 225; 

  4) głosów ważnych oddano 222; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZA WSPÓLNA GMINA TARNÓWKA 
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  –  LESZCZYŃSKI Dariusz 

  –  ZAWADZKI Dariusz 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 103; 

  4) głosów ważnych oddano 101; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZA WSPÓLNA GMINA TARNÓWKA 

  –  KANTORSKA Sylwia Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 98; 

  4) głosów ważnych oddano 94; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW ZYGMUNTA STARZYŃSKIEGO 

  –  ORŁOWSKA Sylwia 

  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 279; 

  4) głosów ważnych oddano 270; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  BŁAŻEJEWSKI Przemysław 

  b) z listy nr 17 KWW UNIJNA GMINA 

  –  PALIMĄKA Eugeniusz 

  c) z listy nr 20 KWW NASZA WSPÓLNA GMINA TARNÓWKA 

  –  RENDZIO Bożena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 194. 

Wybory do Rady Gminy Zakrzewo 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 839. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 101 osób, to jest 

54,73% 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 585; 

  4) głosów ważnych oddano 574; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNA SPRAWA 

  –  SIEG Kazimierz 

  –  ŁAWNICZAK Andrzej Stanisław 

  b) z listy nr 19 KWW ZAKRZEWO-NASZA GMINA 

  –  BUDNIK Bernard Mieczysław 

  –  KOMOROWSKA Lucyna 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 303; 

  4) głosów ważnych oddano 299; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE LOKALNE 

  –  PIKULIK Barbara 

  b) z listy nr 21 KWW OSIEDLE - RUTA 

  –  RUTA 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 174; 

  4) głosów ważnych oddano 169; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNA SPRAWA 

  –  WŁODARCZYK 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 127; 

  4) głosów ważnych oddano 126; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNA SPRAWA 

  –  KABATTEK Edmund Bernard 

  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 202; 

  4) głosów ważnych oddano 196; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNA GMINA 

  –  SZLUM Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 148; 

  4) głosów ważnych oddano 147; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE LOKALNE 

  –  NOWAKIEWICZ Zenon Franciszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 75; 

  4) głosów ważnych oddano 74; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNA SPRAWA 

  –  PISKULLA Lidia Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 250; 

  4) głosów ważnych oddano 248; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNA SPRAWA 

  –  ŁOSOŚ Antoni Marek 

  –  ZAWADZKI Jan Bogusław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 130; 

  4) głosów ważnych oddano 129; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW ZAKRZEWO-NASZA GMINA 
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  –  KRZYK Dawid Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 107; 

  4) głosów ważnych oddano 106; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNA SPRAWA 

  –  WAŁCZUK Agnieszka 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 195. 

Wybory do Rady Gminy Złotów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7 140. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 478 osób, to jest 

48,71% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 222; 

  4) głosów ważnych oddano 215; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW NOWOCZESNA WIEŚ 

  –  PODGÓRNA-KLOCEK 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 228; 

  4) głosów ważnych oddano 218; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW STRAŻACY RAZEM 

  –  KLÓSKA Jolanta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 217; 

  4) głosów ważnych oddano 208; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW STRAŻACY RAZEM 

  –  GAJ Zuzanna 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 299; 

  4) głosów ważnych oddano 286; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW STRAŻACY RAZEM 

  –  MAŁACZEK 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 294; 

  4) głosów ważnych oddano 285; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW STRAŻACY RAZEM 

  –  BRZEZIŃSKI Tadeusz Julian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 194; 

  4) głosów ważnych oddano 193; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW STRAŻACY RAZEM 

  –  BURAKOWSKI Bolesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 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 23 KWW JACEK JANUSZEWSKI 

  –  JANUSZEWSKI Jacek Aleksander 

  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 206; 

  4) głosów ważnych oddano 202; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW STRAŻACY RAZEM 

  –  HAMMACHER 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 512; 

  4) głosów ważnych oddano 504; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW STRAŻACY RAZEM 

  –  CZYŻYK Sławomir 

  b) z listy nr 25 KWW JAROSŁAWA MACIEJEWSKIEGO 

  –  MACIEJEWSKI Jarosław Zygmunt 

  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 441; 

  4) głosów ważnych oddano 436; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW NOWOCZESNA WIEŚ 

  –  WÓJCIK Małgorzata 

  b) z listy nr 18 KWW GMINA RAZEM 

  –  KASPRZYK Piotr Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 247; 

  4) głosów ważnych oddano 241; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW STRAŻACY RAZEM 

  –  MITKOWSKI Krzysztof Rajmund 

  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 404; 

  4) głosów ważnych oddano 401; 

  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 20 KWW MŁODZIEŻOWA INICJATYWA SAMORZĄDOWA 

  –  PAWŁOWSKA Teresa Małgorzata 

  b) z listy nr 21 KWW STRAŻACY RAZEM 

  –  LISOWSKI Jerzy Ignacy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Dział II 

Wybory do rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców 
 

Rozdział 1. 

Wybory do Rady Miejskiej Trzcianki 

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 19 130. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9 911 osób, to jest 

51,81% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  2) lista nr 18 KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNE DLA TRZCIANKI 

  3) lista nr 19 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-TRZCIANKA 

  4) lista nr 20 KWW SAMORZĄDNI 

  5) lista nr 21 KWW TRZCIANECKIE FORUM OBYWATELSKIE 

  6) lista nr 22 KWW NASZA TRZCIANKA 

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 2365; 

  4) głosów ważnych oddano 2198; 

  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: 

  – BOGACZ Grzegorz Alojzy 

  
b) 

  

lista nr 18 – KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNE DLA TRZCIANKI 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – KŁUNDUKOWSKI Jan Jerzy 

  – KUKUŚ Mariusz 

  
c) 

  

lista nr 20 – KWW SAMORZĄDNI uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – CZARNECKI Krzysztof Władysław 

  
d) 

  

lista nr 21 – KWW TRZCIANECKIE FORUM OBYWATELSKIE uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KUPŚ Marek Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2465; 

  4) głosów ważnych oddano 2261; 

  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: 

  – WAWRZON Jacek 

  
b) 

  

lista nr 18 – KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNE DLA TRZCIANKI 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CIJA Andrzej Leszek 

  – JOACHIMIAK Edward 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-TRZCIANKA 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – IGNASIŃSKI Włodzimierz Stanisław 

  
d) 

  

lista nr 21 – KWW TRZCIANECKIE FORUM OBYWATELSKIE uzyskała 

1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – POKACZAJŁO Jadwiga 

  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 2394; 

  4) głosów ważnych oddano 2246; 

  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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  – DĄBROWSKI Marek Krzysztof 

  
b) 

  

lista nr 18 – KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNE DLA TRZCIANKI 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KOLENDOWICZ Paweł 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-TRZCIANKA 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KRÓL Henryk Jan 

  
d) 

  

lista nr 20 – KWW SAMORZĄDNI uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – PERSKI Witold Zbigniew 

  
e) 

  

lista nr 21 – KWW TRZCIANECKIE FORUM OBYWATELSKIE uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KOŁODZIEJCZYK Jarosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2687; 

  4) głosów ważnych oddano 2502; 

  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: 

  – DACKÓW Roman 

  
b) 

  

lista nr 18 – KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNE DLA TRZCIANKI 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – ŁUCZAK Mariusz 

  – WYDARTY Marcin 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-TRZCIANKA 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DUREJKO Jadwiga 

  – KILIAN Wincenty Seweryn 

  
d) 

  

lista nr 21 – KWW TRZCIANECKIE FORUM OBYWATELSKIE uzyskała 

1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – FIDOS Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 2. 

Wybory do Rady Miasta Gniezna 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 

23 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 56 336. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 24 820 osób, to jest 

44,06% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 17 KW STOWARZYSZENIE "WIELKOPOLANIE" 

  5) lista nr 18 KWW "ZIEMIA GNIEŹNIEŃSKA-GNIEZNO XXI" 

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 4567; 

  4) głosów ważnych oddano 4245; 

  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: 

  – NACZAS Łukasz Piotr 

  – SAJEWSKA Halina Kazimiera 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radną z tej listy została wybrana: 

  – ARNDT Mierosława Kazimiera 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 

tej listy została wybrana: 

  – TWARDOWSKA Monika 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW "ZIEMIA GNIEŹNIEŃSKA-GNIEZNO XXI" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – NIEMANN Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7529; 

  4) głosów ważnych oddano 7102; 

  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: 

  – BUDZYŃSKI Jan 

  – KARMOLIŃSKI Ryszard Jacek 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CHORN Jerzy Zdzisław 

  – DZIEL Jaromir Wincenty 

  – KOCOŃ Maria Jolanta 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – WDZIĘCZNY Andrzej Mirosław 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW "ZIEMIA GNIEŹNIEŃSKA-GNIEZNO XXI" uzyskała 

1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – KRZYMIŃSKA Anna Maria 

  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 7152; 

  4) głosów ważnych oddano 6720; 

  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: 

  – ANDRZEJEWSKI Robert Lech 

  – PUROL Tadeusz 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GRACZYK Sławomir Wojciech 

  – SKRZYPKOWSKI Mirosław Kazimierz 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 

tej listy została wybrana: 
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  – TARCZYŃSKA Beata Józefa 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW "ZIEMIA GNIEŹNIEŃSKA-GNIEZNO XXI" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – MASŁOWSKI Arkadiusz 

  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 5572; 

  4) głosów ważnych oddano 5207; 

  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: 

  – DOLACIŃSKI Stanisław 

  – GĘDEK Henryk 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – GLEJZER Michał Jan 

  
c) 

  

lista nr 18 – KWW "ZIEMIA GNIEŹNIEŃSKA-GNIEZNO XXI" uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – IGLIŃSKI Dariusz Maciej 

  – MŁODZIKOWSKA Bogusława Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 3. 

Wybory do Rady Miejskiej w Gostyniu 

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 22 534. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 10 272 osób, to jest 

45,58% 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 16 KWW "GOSPODARNI DLA GOSTYNIA" 

  4) lista nr 17 KWW SKW ZIEMI GOSTYŃSKIEJ 

  5) lista nr 18 KWW NIEZALEŻNY BLOK WYBORCZY NASZA GMINA 

  6) lista nr 19 KW FORUM DEMOKRATYCZNE 

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 3832; 

  4) głosów ważnych oddano 3555; 

  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: 

  – BARTON Tomasz Paweł 

  – KULAK Jerzy Jakub 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – LISTWOŃ Michał Eugeniusz 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW "GOSPODARNI DLA GOSTYNIA" uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – CICHOWSKI Marek Zbigniew 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW SKW ZIEMI GOSTYŃSKIEJ uzyskała 1 mandat; radnym 

z tej listy został wybrany: 

  – GORYNIA Grzegorz Antoni 

  
e) 

  

lista nr 18 – KWW NIEZALEŻNY BLOK WYBORCZY NASZA GMINA 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – RADOJEWSKI Piotr Antoni 

  
f) 

  

lista nr 19 – KW FORUM DEMOKRATYCZNE uzyskała 2 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – JACKOWIAK Mikołaj 

  – SKORUPSKI Grzegorz Roman 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 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 4108; 

  4) głosów ważnych oddano 3769; 

  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: 

  – MUSZYŃSKA Elżbieta 

  – ROGALA Andrzej 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – DWORCZAK Leszek Kazimierz 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW "GOSPODARNI DLA GOSTYNIA" uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – CZAJKA Maciej Piotr 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW SKW ZIEMI GOSTYŃSKIEJ uzyskała 1 mandat; radnym 

z tej listy został wybrany: 

  – RAJEWSKI Eugeniusz Józef 

  
e) 

  

lista nr 18 – KWW NIEZALEŻNY BLOK WYBORCZY NASZA GMINA 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BIELKA Monika 

  – WOŹNIAKOWSKI Jerzy 

  
f) 

  

lista nr 19 – KW FORUM DEMOKRATYCZNE uzyskała 1 mandat; radną z 

tej listy została wybrana: 

  – HEJNOWICZ Krystyna 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 2332; 

  4) głosów ważnych oddano 2086; 

  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: 

  – ŻYWICKI Mirosław Marek 

  
b) 

  

lista nr 16 – KWW "GOSPODARNI DLA GOSTYNIA" uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – SKIBICKI Tomasz 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW SKW ZIEMI GOSTYŃSKIEJ uzyskała 1 mandat; radnym 

z tej listy został wybrany: 
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  – DORSZ Andrzej 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW NIEZALEŻNY BLOK WYBORCZY NASZA GMINA 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – ANDRZEJEWSKI Hieronim Józef 

  – BOROWSKI Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 4. 

Wybory do Rady Miejskiej w Jarocinie 

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 36 411. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 16 956 osób, to jest 

46,57% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 18 KWW ADAMA PAWLICKIEGO-ZIEMIA JAROCIŃSKA 

  4) lista nr 19 KWW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE Z J 

  5) lista nr 20 KWW LIDII CZECHAK 

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 4092; 

  4) głosów ważnych oddano 3837; 

  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: 

  – WEBER Andrzej 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radną z tej listy została wybrana: 

  – SZYMKOWIAK Katarzyna Małgorzata 

  
c) 

  

lista nr 18 – KWW ADAMA PAWLICKIEGO-ZIEMIA JAROCIŃSKA 

uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – BAUMANN Józef 

  – LAMPRECHT Ireneusz Wojciech 

  – ROSZAK Krzysztof 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 3884; 

  4) głosów ważnych oddano 3697; 

  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: 

  – KOŁODZIEJ Ryszard Idzi 

  – PÓŁROLNICZAK Marcin 

  
b) 

  

lista nr 18 – KWW ADAMA PAWLICKIEGO-ZIEMIA JAROCIŃSKA 

uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BANASZYŃSKI Rajmund Wojciech 

  – SKRZYPCZAK Andrzej 

  – WOJTCZAK Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4806; 

  4) głosów ważnych oddano 4542; 

  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: 

  – MICHALAK-PIĘKNA Marzena 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radną z tej listy została wybrana: 

  – WŁODARCZYK Bronisława Kazimiera 

  
c) 

  

lista nr 18 – KWW ADAMA PAWLICKIEGO-ZIEMIA JAROCIŃSKA 

uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – DĘBSKA Lechosława Kazimiera 

  – KAŹMIERCZAK Robert 

  – MAĆKOWIAK Danuta 

  
d) 

  

lista nr 20 – KWW LIDII CZECHAK uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – PRZYMUSIŃSKI Marek Teodor 

  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 4174; 

  4) głosów ważnych oddano 3944; 

  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: 

  – WASIELEWSKI Grzegorz 

  
b) 

  

lista nr 18 – KWW ADAMA PAWLICKIEGO-ZIEMIA JAROCIŃSKA 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – PAWLICKI Adam Michał 

  – TOBOLSKI Marek Julian 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE Z J uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – WALCZAK Jerzy Janusz 

  
d) 

  

lista nr 20 – KWW LIDII CZECHAK uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 

została wybrana: 

  – CZECHAK Lidia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 5. 

Wybory do Rady Miejskiej w Kępnie 

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 19 806. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 10 875 osób, to jest 

54,91% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 
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  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 20 KWW "FORUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZE" 

  4) lista nr 21 KWW AKTYWNI BLIŻEJ CIEBIE 

  5) lista nr 22 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  6) lista nr 23 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KĘPNO 2010 

  7) lista nr 24 KWW ANIELI KEMPA 

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 3091; 

  4) głosów ważnych oddano 2881; 

  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: 

  – TYRA Andrzej 

  
b) 

  

lista nr 20 – KWW "FORUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZE" uzyskała 

1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – ŻŁOBIŃSKA Irena Maria 

  
c) 

  

lista nr 22 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – JÓŹWIK Andrzej Roman 

  
d) 

  

lista nr 23 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KĘPNO 2010 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GRYGIER Grażyna Anna 

  – STACHOWIAK Andrzej Józef 

  
e) 

  

lista nr 24 – KWW ANIELI KEMPA uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 

została wybrana: 

  – KEMPA Aniela Helena 

  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 3645; 

  4) głosów ważnych oddano 3346; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
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liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 

została wybrana: 

  – WITEK Maria 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – GRABOWSKI Jakub Mateusz 

  
c) 

  

lista nr 20 – KWW "FORUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZE" uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DĄBROWSKI Krzysztof Józef 

  – LEWEK Sylwester 

  
d) 

  

lista nr 21 – KWW AKTYWNI BLIŻEJ CIEBIE uzyskała 1 mandat; radną z 

tej listy została wybrana: 

  – SADEK Irena Maria 

  
e) 

  

lista nr 23 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KĘPNO 2010 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – PSIKUS Piotr Paweł 

  – WOJTASZEK Anna Natalia 

  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 4139; 

  4) głosów ważnych oddano 3822; 

  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: 

  – BACIŃSKI Maciej Franciszek 

  – PASTOK Danuta Barbara 

  
b) 

  

lista nr 20 – KWW "FORUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZE" uzyskała 

3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GOLLMER Marek Jerzy 

  – MOŻDŻANOWSKA Krystyna 

  – PRZYBYŁ Eugeniusz Stanisław 

  
c) 

  

lista nr 23 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KĘPNO 2010 

uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – BLABUŚ Jan Franciszek 

  – CZWOROWSKI Kazimierz 

  – TĘSIOROWSKI Adam Idzi 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 6. 

Wybory do Rady Miejskiej w Kole 

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 19 130. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9 280 osób, to jest 

48,51% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 18 KWW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE POW. KOŁA 

  5) lista nr 19 KWW PWK PRZYJAZNY SAMORZĄD 

  6) lista nr 20 KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2680; 

  4) głosów ważnych oddano 2510; 

  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: 

  – PĘKACZ Urszula Wacława 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – ŚWIDER Jarosław Stanisław 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 

tej listy została wybrana: 
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  – CHOJNACKA Agnieszka 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE POW. KOŁA 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – JAKUBOWSKI Jerzy 

  
e) 

  

lista nr 19 – KWW PWK PRZYJAZNY SAMORZĄD uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – CESARZ Andrzej 

  
f) 

  

lista nr 20 – KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE uzyskała 1 mandat; 

radną z tej listy została wybrana: 

  – NUSZKIEWICZ Izabela Katarzyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2201; 

  4) głosów ważnych oddano 2073; 

  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: 

  – KRÓL Adrian 

  – OLEJNICZAK Florian 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radną z tej listy została wybrana: 

  – OBLIZAJEK Krystyna Teresa 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – MANDZIEWSKI Stanisław Antoni 

  
d) 

  

lista nr 20 – KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE uzyskała 1 mandat; 

radną z tej listy została wybrana: 

  – WAPIŃSKA Alicja Barbara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2050; 

  4) głosów ważnych oddano 1939; 

  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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  – OBIAŁA Wanda Stanisława 

  – SOŁTYSIAK Zygmunt 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 

tej listy została wybrana: 

  – NAWROCKA Ewa 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW PWK PRZYJAZNY SAMORZĄD uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – BUDNY Mariusz Krzysztof 

  
d) 

  

lista nr 20 – KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – SZAFRAŃSKI Artur 

  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 2349; 

  4) głosów ważnych oddano 2190; 

  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: 

  – HANEFELD Mariusz 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – MAZURKIEWICZ Krzysztof Marceli 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 

tej listy została wybrana: 

  – DĄBROWSKA Teresa Jadwiga 

  
d) 

  

lista nr 19 – KWW PWK PRZYJAZNY SAMORZĄD uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – CESARZ Robert 

  
e) 

  

lista nr 20 – KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE uzyskała 1 mandat; 

radną z tej listy została wybrana: 

  – POLEWSKA Urszula Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 7. 

Wybory do Rady Miejskiej Kościana 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 

21 radnych. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 19 521. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9 408 osób, to jest 

48,19% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA 

  4) lista nr 18 KWW "TERAZ KOŚCIAN" 

  5) lista nr 19 KW FORUM DEMOKRATYCZNE 

  6) lista nr 20 KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2607; 

  4) głosów ważnych oddano 2428; 

  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: 

  – WAWRZYNIAK Stefan 

  
b) 

  

lista nr 15 – KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA uzyskała 

3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BARTCZAK Stanisław Kazimierz 

  – KUBACKI Teodor Kornel 

  – ZIELONKA Maciej Jerzy 

  
c) 

  

lista nr 19 – KW FORUM DEMOKRATYCZNE uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – PAWLAK Karol Maria 

  
d) 

  

lista nr 20 – KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – RUDAWSKI Wiktor Stefan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2248; 

  4) głosów ważnych oddano 2055; 
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  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 15 – KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA uzyskała 

3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – HELLER Aleksander Józef 

  – RUSZKIEWICZ Piotr Andrzej 

  – TALIKADZE Roman 

  
b) 

  

lista nr 18 – KWW "TERAZ KOŚCIAN" uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – MIELCAREK Marek Jerzy 

  
c) 

  

lista nr 19 – KW FORUM DEMOKRATYCZNE uzyskała 1 mandat; radną z 

tej listy została wybrana: 

  – ALBIŃSKA 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 2291; 

  4) głosów ważnych oddano 2123; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 15 – KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA uzyskała 

3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BRZOZOWSKA Alicja Maria 

  – KACZMAREK Stefan Wawrzyniec 

  – OLEJNICZAK Dawid 

  
b) 

  

lista nr 18 – KWW "TERAZ KOŚCIAN" uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – MATELSKI Tadeusz Waldemar 

  
c) 

  

lista nr 19 – KW FORUM DEMOKRATYCZNE uzyskała 1 mandat; radną z 

tej listy została wybrana: 

  – SZELLER-WACHOWIAK Anna Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2262; 

  4) głosów ważnych oddano 2080; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) 

  

lista nr 15 – KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KACZMAREK Leon 

  – PRZYBYLSKA Elwira Apolonia 

  
b) 

  

lista nr 18 – KWW "TERAZ KOŚCIAN" uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – FRĄCKOWIAK Bronisław 

  
c) 

  

lista nr 19 – KW FORUM DEMOKRATYCZNE uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – GRODZISKI Paweł 

  
d) 

  

lista nr 20 – KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE uzyskała 1 mandat; 

radną z tej listy została wybrana: 

  – RUDAWSKA Marta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 8. 

Wybory do Rady Miejskiej w Krotoszynie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 

21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 32 320. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 16 154 osób, to jest 

49,98% 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 18 KWW SFG 

  5) lista nr 19 KW STOWARZYSZENIE SAMORZ. INICJAT. OBYW. 

  6) lista nr 20 KW OBYWATELSKIE 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 5596; 

  4) głosów ważnych oddano 5183; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – ŁOPACZYK Ryszard Alojzy 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – SIKORA Paweł Marek 

  – ZWIERZYK Miłosz 

  
c) 

  
lista nr 18 – KWW SFG uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – GŁUCH Tomasz 

  
d) 

  

lista nr 19 – KW STOWARZYSZENIE SAMORZ. INICJAT. OBYW. 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GAŃKO Mirosław 

  – GRENDA Cezary Piotr 

  
e) 

  

lista nr 20 – KW OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – SKOTAREK Marian Franciszek 

  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 6012; 

  4) głosów ważnych oddano 5579; 

  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: 

  – KIERZEK Krzysztof 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – OLEJNIK Roman 

  – ROBAKOWSKA Natalia Maria 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 

tej listy została wybrana: 

  – OLEJNIK Urszula 

  
d) 

  
lista nr 18 – KWW SFG uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – AUGUSTYNIAK Sławomir 

  
e) 

  

lista nr 19 – KW STOWARZYSZENIE SAMORZ. INICJAT. OBYW. 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – MANISTA Krzysztof Jan 

  – RADOJEWSKI Paweł 

  
f) 

  

lista nr 20 – KW OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – MAJCHSZAK Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4546; 

  4) głosów ważnych oddano 4261; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 5 mandatów; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JAMKA Zofia 

  – KACZMAREK Bronisław Kazimierz 

  – POSPIECH Andrzej 

  – SIKORA Anna 

  – ZYCH Jan 

  
b) 

  
lista nr 18 – KWW SFG uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KASPRZAK Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 9. 

Wybory do Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu 

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 19 662. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9 182 osób, to jest 

46,70% 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 17 KWW "PRZYJAZNY SAMORZĄD" GNT 

  5) lista nr 18 KWW INICJATYWA ROZWOJU NOWEGO TOMYŚLA 

  6) lista nr 19 KWW "SAMORZĄDNI" POWIATU NOWOTOMYSKIEGO 

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 3183; 

  4) głosów ważnych oddano 2953; 

  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: 

  – SZYMKOWIAK Piotr Jerzy 

  – WILKOSZARSKA Krystyna 

  
b) 

  

lista nr 17 – KWW "PRZYJAZNY SAMORZĄD" GNT uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KUCZYŃSKI Tomasz 

  
c) 

  

lista nr 18 – KWW INICJATYWA ROZWOJU NOWEGO TOMYŚLA 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – HELWING Henryk 

  – POLAŃSKI Adam Paweł 

  
d) 

  

lista nr 19 – KWW "SAMORZĄDNI" POWIATU NOWOTOMYSKIEGO 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – FRAŃSKI Łukasz Szymon 

  – KLIMKO 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 2840; 

  4) głosów ważnych oddano 2633; 

  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: 

  – KASPER Michał 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – BRYCH Przemysław Paweł 

  
c) 

  

lista nr 18 – KWW INICJATYWA ROZWOJU NOWEGO TOMYŚLA 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – RUTA Wojciech 

  – WLEKŁY Tomasz Jerzy 

  
d) 

  

lista nr 19 – KWW "SAMORZĄDNI" POWIATU NOWOTOMYSKIEGO 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – FRĄCKOWIAK Adam Hieronim 

  – RAJ Janusz 

  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 3159; 

  4) głosów ważnych oddano 2948; 

  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: 

  – DRĄŻKOWIAK Leszek Tadeusz 

  – SZCZECHOWIAK Mieczysław Jan 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – BRYCH Mariusz 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW "PRZYJAZNY SAMORZĄD" GNT uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – ŚLICZNER Wojciech Rafał 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW INICJATYWA ROZWOJU NOWEGO TOMYŚLA 

uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JANDY Mateusz Bartłomiej 

  – NAWROT Bogusław Andrzej 

  – TARGIEL Grażyna 

  
e) 

  

lista nr 19 – KWW "SAMORZĄDNI" POWIATU NOWOTOMYSKIEGO 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 
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  – SKRZYPCZAK Jan Aleksander 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 10. 

Wybory do Rady Miejskiej w Obornikach 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 

21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 25 664. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 13 215 osób, to jest 

51,49% 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 ISO 2010 WYBIERZMY JESIENIĄ 

  4) lista nr 22 KW OBYWATELSKI KOMITET SAMORZĄDOWY OKS 

  5) lista nr 23 KWW STOWARZYSZENI I GOSPODARNI 

  6) lista nr 24 KW S.I.S. 

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 3843; 

  4) głosów ważnych oddano 3528; 

  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: 

  – DREWICZ Paweł 

  – PAULUS Jarosław Edward 

  – ROSZYK Agnieszka 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 

tej listy została wybrana: 

  – DZIARMAGA Anna Maria 

  
c) 

  

lista nr 21 – KWW ISO 2010 WYBIERZMY JESIENIĄ uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 
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  – HARAJ Władysław 

  
d) 

  

lista nr 23 – KWW STOWARZYSZENI I GOSPODARNI uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – BUKOWSKI Bogdan Kazimierz 

  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 4498; 

  4) głosów ważnych oddano 4201; 

  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: 

  – HETMAŃSKI Krzysztof 

  – LEMAŃSKI Marek Henryk 

  – MATELSKA Beata Katarzyna 

  – OKPISZ Jacek Michał 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – ŻÓŁĆ Witold 

  
c) 

  

lista nr 21 – KWW ISO 2010 WYBIERZMY JESIENIĄ uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – NOSAL Jarosław 

  
d) 

  

lista nr 23 – KWW STOWARZYSZENI I GOSPODARNI uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – BUKOWSKI Damian 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 4874; 

  4) głosów ważnych oddano 4405; 

  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: 

  – DREGER Paweł Wojciech 

  – WĄSOWICZ Renata Maria 

  
b) 

  

lista nr 21 – KWW ISO 2010 WYBIERZMY JESIENIĄ uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 
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  – CISZAK Ryszard Marian 

  
c) 

  

lista nr 23 – KWW STOWARZYSZENI I GOSPODARNI uzyskała 

5 mandatów; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – ILSKI Andrzej 

  – MAGDZIAREK Irena 

  – MAJKOWSKI Andrzej 

  – MAŁYSZEK Renata Barbara 

  – RYDZEWSKA Anna Stanisława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 11. 

Wybory do Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego 

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 59 859. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 25 539 osób, to jest 

42,67% 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 MACIEJ KLÓSAK - NOWY OSTRÓW 

  4) lista nr 19 KW STOWARZYSZENIE "RAZEM DLA OSTROWA" 

  5) lista nr 20 KWW WŁODZIMIERZA JĘDRZEJAKA PS - LEWICA 

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 8052; 

  4) głosów ważnych oddano 7591; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 4 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – KORNASZEWSKI Andrzej Kazimierz 

  – LISIECKI Jarosław Henryk 

  – MALIK Zygmunt Wiktor 

  – WASIELA Adam 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 

tej listy została wybrana: 

  – DERA-SZYMAŃSKA Karolina Teresa 

  
c) 

  

lista nr 19 – KW STOWARZYSZENIE "RAZEM DLA OSTROWA" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – HERWICH Marian Henryk 

  
d) 

  

lista nr 20 – KWW WŁODZIMIERZA JĘDRZEJAKA PS - LEWICA uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GOSTOMCZYK Tomasz Waldemar 

  – JĘDRZEJAK Łukasz 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 9433; 

  4) głosów ważnych oddano 8952; 

  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: 

  – MATUSZCZAK Wojciech 

  – MOTYLEWSKI Alojzy Ignacy 

  – NOWAK Mariusz Bogdan 

  – SZMAJ Michał 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – GÓRSKI Lech Stanisław 

  
c) 

  

lista nr 18 – KWW MACIEJ KLÓSAK - NOWY OSTRÓW uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – GRZESIAK Marian Ignacy 

  
d) 

  

lista nr 19 – KW STOWARZYSZENIE "RAZEM DLA OSTROWA" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – TOPOLAN Lech Bronisław 

  
e) 

  

lista nr 20 – KWW WŁODZIMIERZA JĘDRZEJAKA PS - LEWICA uzyskała 

1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 
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  – GRZEŚKOWIAK Dorota Anna 

  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 8054; 

  4) głosów ważnych oddano 7572; 

  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: 

  – BARGIEL Michał Maria 

  – KRYSZTOFIAK Przemysław Walenty 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – ŁAKOMY Marian Józef 

  
c) 

  

lista nr 18 – KWW MACIEJ KLÓSAK - NOWY OSTRÓW uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KLÓSAK Maciej Maria 

  
d) 

  

lista nr 19 – KW STOWARZYSZENIE "RAZEM DLA OSTROWA" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – ZIÓŁKOWSKI Bartosz 

  
e) 

  

lista nr 20 – KWW WŁODZIMIERZA JĘDRZEJAKA PS - LEWICA uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KLIMEK Beata Małgorzata 

  – KOZAN Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 12. 

Wybory do Rady Miejskiej Ostrzeszów 

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 18 893. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9 032 osób, to jest 

47,81% 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 16 KWW "RAZEM DLA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ" 

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 2956; 

  4) głosów ważnych oddano 2770; 

  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: 

  – GÓRA Jan 

  – SUCHANECKI Arkadiusz Józef 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BOCIĄGA Adam Franciszek 

  – CZWORDON Marek Jan 

  
c) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CALIŃSKA Beata Jadwiga 

  – JÓZEFIAK Aleksander 

  
d) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – SZYMAŃSKI Ryszard Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2694; 

  4) głosów ważnych oddano 2546; 

  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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  – WIĘCEK Grzegorz Włodzimierz 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KLÓSKA Paweł 

  – ZAWADA Adam Eugeniusz 

  
c) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KLIMEK Jan Leon 

  – SIKORA Krystyna 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW "RAZEM DLA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KAJSER Zbigniew Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3382; 

  4) głosów ważnych oddano 3170; 

  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: 

  – BACIK Kazimierz 

  – MACKANIĆ Henryk 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 5 mandatów; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KAJSER Henryk Antoni 

  – MODRZYŃSKA Mirosława 

  – OGÓRKIEWICZ Andrzej Józef 

  – SKRZYPEK Edward Stefan 

  – WITEK Mariusz 

  
c) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – OBSADNY Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 13. 

Wybory do Rady Miasta Piły 

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 59 593. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 24 678 osób, to jest 

41,41% 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 POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W PILE 

  5) lista nr 17 KWW RAZEM DLA PIŁY 

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 5032; 

  4) głosów ważnych oddano 4783; 

  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: 

  – BAREŁKOWSKI Marian 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – SZUTKOWSKI Lucjan Grzegorz 

  – ZDZIERELA Rafał 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 

tej listy została wybrana: 

  – ZGIEP Magdalena Beata 

  
d) 

  

lista nr 16 – KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W PILE uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – PYZIAK Zbigniew Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7667; 

  4) głosów ważnych oddano 7241; 

  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: 

  – RZEMYKOWSKI Tomasz 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BOGUSŁAWSKI Jacek Wojciech 

  – JARCZAK Paweł 

  – LUBIŃSKA Jolanta Jadwiga 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – KARPIŃSKI Mieczysław Kazimierz 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW RAZEM DLA PIŁY uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – JOPEK Czesław 

  – ŁADO Leszek Juliusz 

  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 5334; 

  4) głosów ważnych oddano 5066; 

  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: 

  – MUCHEWICZ Krzysztof Gabriel 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KUBICA Maria Stanisława 

  – SZEWC Krzysztof Marek 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 

tej listy została wybrana: 

  – MILER Maria Lidia 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW RAZEM DLA PIŁY uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 
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  – DAHLKE Paweł Cezary 

  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 6645; 

  4) głosów ważnych oddano 6348; 

  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: 

  – SZTABA Wiesława Lidia 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BYSTRZYCKI Włodzimierz Andrzej 

  – KASIOR Teresa 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – KUBIAK Janusz 

  
d) 

  

lista nr 16 – KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W PILE uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – POCHYLSKI Tomasz 

  
e) 

  

lista nr 17 – KWW RAZEM DLA PIŁY uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – KOSMATKA Zbigniew Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 14. 

Wybory do Rady Miejskiej w Pleszewie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 

21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 24 156. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 13 027 osób, to jest 

53,93% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 
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  1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  3) lista nr 19 KW FORUM SAMORZĄDOWE ZIEMI PLESZEWSKIEJ 

  4) lista nr 20 KW STOW. "RAZEM DLA ZIEMI PLESZEWSKIEJ" 

  5) lista nr 22 KWW MIŁOŚNIKÓW ZIEMI PLESZEWSKIEJ 

  6) lista nr 23 KWW NASZ DOM 

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 4212; 

  4) głosów ważnych oddano 3956; 

  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: 

  – GORZELIŃSKI Zdzisław Witold 

  – KACZMAREK Błażej Jakub 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – KLAK Tomasz Grzegorz 

  
c) 

  

lista nr 19 – KW FORUM SAMORZĄDOWE ZIEMI PLESZEWSKIEJ 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – GRYGIEL Grzegorz Michał 

  
d) 

  

lista nr 20 – KW STOW. "RAZEM DLA ZIEMI PLESZEWSKIEJ" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – ŻYCHLEWICZ Tadeusz Marian 

  
e) 

  

lista nr 22 – KWW MIŁOŚNIKÓW ZIEMI PLESZEWSKIEJ uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – PTAK Arkadiusz Wojciech 

  – ZAŁUSTOWICZ Andrzej Stefan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3952; 

  4) głosów ważnych oddano 3732; 

  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: 

  – SITNICKI Marcin Piotr 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – WASIELEWSKI Sebastian 

  
c) 

  

lista nr 20 – KW STOW. "RAZEM DLA ZIEMI PLESZEWSKIEJ" uzyskała 

1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – CZAPLICKA Dorota 

  
d) 

  

lista nr 22 – KWW MIŁOŚNIKÓW ZIEMI PLESZEWSKIEJ uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – ADAMEK Marian 

  – GROBYS Włodzimierz Mirosław 

  
e) 

  

lista nr 23 – KWW NASZ DOM uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 

wybrany: 

  – KOWCUŃ Eryk Marcin 

  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 4863; 

  4) głosów ważnych oddano 4509; 

  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: 

  – KUSIAKIEWICZ Piotr 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – ŁADZIŃSKI Maciej Benedykt 

  
c) 

  

lista nr 20 – KW STOW. "RAZEM DLA ZIEMI PLESZEWSKIEJ" uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JĘDRASIAK Piotr 

  – KUBERKA Tomasz Henryk 

  
d) 

  

lista nr 22 – KWW MIŁOŚNIKÓW ZIEMI PLESZEWSKIEJ uzyskała 

3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – DRYJAŃSKI Dariusz Sylwester 

  – SUSKA Marian Jan 

  – WAJSNIS Olgierd Jan 

  
e) 

  

lista nr 23 – KWW NASZ DOM uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została 

wybrana: 

  – BANDOSZ Janina Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 15. 

Wybory do Rady Miasta Luboń 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 

21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 22 498. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9 909 osób, to jest 

44,04% 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 16 KWW MIESZKAŃCY LUBONIA 

  3) lista nr 17 KWW FORUM OBYWATELSKIE LUBOŃ 

  4) lista nr 18 KW SOLIDARNI W PRAWDZIE I MIŁOSIERDZIU 

  5) lista nr 19 KWW WSPÓLNOTA LUBOŃSKA 

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 2880; 

  4) głosów ważnych oddano 2723; 

  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: 

  – NYĆKOWIAK - FILUSZ Magdalena Joanna 

  – STANKOWIAK Anna Barbara 

  
b) 

  

lista nr 16 – KWW MIESZKAŃCY LUBONIA uzyskała 1 mandat; radną z tej 

listy została wybrana: 
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  – ZAPŁATA-SZWEDZIAK Elżbieta 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW FORUM OBYWATELSKIE LUBOŃ uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MACHALSKA Małgorzata 

  – MĄCZKOWIAK Jakub 

  
d) 

  

lista nr 19 – KWW WSPÓLNOTA LUBOŃSKA uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – KACZMAREK Włodzimierz 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 2161; 

  4) głosów ważnych oddano 2032; 

  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: 

  – DAGOŃ Janusz Remigiusz 

  
b) 

  

lista nr 16 – KWW MIESZKAŃCY LUBONIA uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – OLSZEWSKI Ryszard 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW FORUM OBYWATELSKIE LUBOŃ uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BARTKOWIAK Patryk Marcin 

  – MAREK Rafał 

  
d) 

  

lista nr 19 – KWW WSPÓLNOTA LUBOŃSKA uzyskała 1 mandat; radną z 

tej listy została wybrana: 

  – ROGOWICZ Ewa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2429; 

  4) głosów ważnych oddano 2302; 

  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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  – BIELAWSKI Jakub 

  
b) 

  

lista nr 16 – KWW MIESZKAŃCY LUBONIA uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – SAMULCZYK Marek 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW FORUM OBYWATELSKIE LUBOŃ uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MATYSIAK Małgorzata Katarzyna 

  – WOLNIEWICZ Paweł Antoni 

  
d) 

  

lista nr 19 – KWW WSPÓLNOTA LUBOŃSKA uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – KĘDRA Lechosław 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 2439; 

  4) głosów ważnych oddano 2317; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 16 – KWW MIESZKAŃCY LUBONIA uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – WALCZAK Dariusz 

  
b) 

  

lista nr 17 – KWW FORUM OBYWATELSKIE LUBOŃ uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – FRANEK Dorota 

  – FRĄCKOWIAK Katarzyna 

  – SZMYT Dariusz Antoni 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW WSPÓLNOTA LUBOŃSKA uzyskała 1 mandat; radną z 

tej listy została wybrana: 

  – SULEJA-KOT Wanda 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 16. 

Wybory do Rady Gminy Czerwonak 

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 19 744. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8 338 osób, to jest 

42,23% 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 16 KWW "JESTEŚMY STĄD" 

  4) lista nr 17 KWW "NAPRZÓD RAZEM" 

  5) lista nr 18 KWW CZERWONAK-DZIAŁAJMY RAZEM 

  6) lista nr 19 KWW LEPSZA GMINA CZERWONAK 

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 2708; 

  4) głosów ważnych oddano 2598; 

  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: 

  – ANDRZEJEWSKI Janusz Adam 

  – KUDZIA Anna Maria 

  – MACIEJEWSKI Robert 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – LESICZKA Leszek Józef 

  
c) 

  

lista nr 18 – KWW CZERWONAK-DZIAŁAJMY RAZEM uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – MOCZULSKI Andrzej Grzegorz 

  
d) 

  

lista nr 19 – KWW LEPSZA GMINA CZERWONAK uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GRYSKA Beata 

  – WOJTKOWIAK Marcin Stefan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3114; 

  4) głosów ważnych oddano 2990; 

  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: 

  – MAĆKOWIAK Przemysław 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 

tej listy została wybrana: 

  – WALERYCH Renata Anna 

  
c) 

  

lista nr 18 – KWW CZERWONAK-DZIAŁAJMY RAZEM uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KĘDZIORA Tatiana Maria 

  – SIKOŃ Tadeusz Paweł 

  
d) 

  

lista nr 19 – KWW LEPSZA GMINA CZERWONAK uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BANASZAK Ewa Elżbieta 

  – NIEDOŚPIAŁ Krystyna 

  – SKRZEKUT Wojciech Aleksander 

  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 2516; 

  4) głosów ważnych oddano 2428; 

  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: 

  – FEDDER Wiesława Maria 

  – PICYK Piotr 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – SOMMERFELD Jacek 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW "NAPRZÓD RAZEM" uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – PIETRZYŃSKI Marek Czesław 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW CZERWONAK-DZIAŁAJMY RAZEM uzyskała 

1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – JANKOWSKA-BACHOR Daniela Maria 

  
e) 

  

lista nr 19 – KWW LEPSZA GMINA CZERWONAK uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – HORNIK Zbigniew Kazimierz 

  – LIBERA Maria Jolanta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 17. 

Wybory do Rady Miejskiej w Mosinie 

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 21 275. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 11 025 osób, to jest 

51,82% 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 16 KWW KOALICJA SAMORZĄDOWA 

  3) lista nr 17 KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA" 

  4) lista nr 18 KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA 

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 2722; 

  4) głosów ważnych oddano 2606; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 16 – KWW KOALICJA SAMORZĄDOWA uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KAPTUR Małgorzata 

  – ŻAK Tomasz Jan 

  
b) 

  

lista nr 17 – KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA" 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – SIESTRZENCEWICZ Krzysztof 

  
c) 

  

lista nr 18 – KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KLEIBER Kordian Kazimierz 

  – MANIA Wiesława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2719; 

  4) głosów ważnych oddano 2575; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 16 – KWW KOALICJA SAMORZĄDOWA uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MARCINIAK Jan Paweł 

  – SZESZUŁA Jacek Bernard 

  
b) 

  

lista nr 17 – KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA" 

uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – MIEDZIAREK-ROGAL Aleksandra 

  
c) 

  

lista nr 18 – KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KARLIŃSKI Antoni Franciszek 

  – ROGALKA Jacek Antoni 

  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 2943; 

  4) głosów ważnych oddano 2790; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 16 – KWW KOALICJA SAMORZĄDOWA uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JABŁOŃSKI Marian 

  – WILANOWSKI Piotr 

  
b) 

  

lista nr 17 – KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA" 

uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – TWARDOWSKA Małgorzata 

  
c) 

  

lista nr 18 – KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA uzyskała 

3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KRAUSE Maria 

  – OSUCH Marian 

  – WALIGÓRSKI Waldemar Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 



– 523 – 

  

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2641; 

  4) głosów ważnych oddano 2470; 

  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: 

  – FALBIERSKI Jerzy Sławomir 

  
b) 

  

lista nr 16 – KWW KOALICJA SAMORZĄDOWA uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KASPROWICZ Łukasz 

  – WIĄZEK Waldemar Henryk 

  
c) 

  

lista nr 18 – KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CZAIŃSKA Barbara 

  – RYBICKI Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 18. 

Wybory do Rady Miejskiej w Swarzędzu 

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 33 792. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 15 993 osób, to jest 

47,33% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  3) lista nr 16 KWW ANNY TOMICKIEJ 

  4) lista nr 17 KWW NIEZALEŻNI DLA POWIATU 

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 3933; 

  4) głosów ważnych oddano 3698; 

  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; radną z 

tej listy została wybrana: 

  – KUCHARSKA Barbara 

  
b) 

  

lista nr 16 – KWW ANNY TOMICKIEJ uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – RUCIŃSKA Teresa Maria 

  – SZKUDLAREK Marian 

  – TOMICKA Anna 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW NIEZALEŻNI DLA POWIATU uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – LIS Marcin 

  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 4154; 

  4) głosów ważnych oddano 3917; 

  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: 

  – CHORYŃSKI Piotr Jan 

  
b) 

  

lista nr 16 – KWW ANNY TOMICKIEJ uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – SZYMANOWSKI Krzysztof 

  – TATERKA Grzegorz Michał 

  – WITKOWSKI Tadeusz Marian 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW NIEZALEŻNI DLA POWIATU uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – DUTKIEWICZ Tomasz Dariusz 

  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 3788; 

  4) głosów ważnych oddano 3605; 

  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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  – ADAMCZAK Zbigniew 

  – STAWICKI Bartosz Adrian 

  
b) 

  

lista nr 16 – KWW ANNY TOMICKIEJ uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – NAPIERAŁA Konrad 

  – SZKUDLAREK Katarzyna 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW NIEZALEŻNI DLA POWIATU uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – CICHEWICZ Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4118; 

  4) głosów ważnych oddano 3957; 

  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: 

  – BUCZYŃSKA Ewa Jarosława 

  – CZACHURA Barbara Henryka 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 

tej listy została wybrana: 

  – KOWALSKA Maria 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW ANNY TOMICKIEJ uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – DYZMA Ryszard Stanisław 

  – MAJCHRZAK Zygmunt Jan 

  – TRAWIŃSKI Adam Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 19. 

Wybory do Rady Gminy Tarnowo Podgórne 

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 16 336. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8 340 osób, to jest 

51,05% uprawnionych do głosowania. 
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4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 16 KWW PARTNERSTWO I GOSPODARNOŚĆ 

  2) lista nr 17 KWW "GMINA-NASZA MAŁA OJCZYZNA" 

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 3290; 

  4) głosów ważnych oddano 3133; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 16 – KWW PARTNERSTWO I GOSPODARNOŚĆ uzyskała 

6 mandatów; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – ŁOWICKA Elżbieta 

  – NOSZCZYŃSKA-SZKURAT Ewa Wiktoria 

  – PAZIEWSKI Tomasz 

  – PRZYBECKI Michał 

  – SZEWCZYK Józef 

  – WALTER Stanisław Józef 

  
b) 

  

lista nr 17 – KWW "GMINA-NASZA MAŁA OJCZYZNA" uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GOROŃSKA Władysława 

  – SROKA Mirosław Eligiusz 

  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 2761; 

  4) głosów ważnych oddano 2681; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 16 – KWW PARTNERSTWO I GOSPODARNOŚĆ uzyskała 

7 mandatów; radnymi z tej listy zostali wybrani: 



– 527 – 

  

  – BARTOSIK Krzysztof 

  – GRYSKA Marzena Sylwia 

  – JANCZEWSKI Wojciech 

  – JURASZ Ewa 

  – SZYMKOWIAK Elżbieta Maria 

  – WALCZAK Marian Stanisław 

  – ZGOŁA Maria Stefania 

  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 2289; 

  4) głosów ważnych oddano 2205; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 16 – KWW PARTNERSTWO I GOSPODARNOŚĆ uzyskała 

4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – LATOS Jacek Antoni 

  – LEONHARD Grzegorz Tomasz 

  – WITKOWSKI Henryk Marian 

  – ŻAKOWSKA Dorota Barbara 

  
b) 

  

lista nr 17 – KWW "GMINA-NASZA MAŁA OJCZYZNA" uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – NOWAK Barbara 

  – OLEJNICZAK Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 20. 

Wybory do Rady Miejskiej Gminy Rawicz 

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 23 880. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 10 075 osób, to jest 

42,19% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 
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  1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  3) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W RAWICZU 

  4) lista nr 18 KW SAMORZĄDOWA AKCJA WYBORCZA 

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 2851; 

  4) głosów ważnych oddano 2630; 

  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: 

  – GWIZDEK Jacek Przemysław 

  – ZĘBIK Andrzej Piotr 

  – ŻYTO Bogumiła 

  
b) 

  

lista nr 16 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W RAWICZU 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MOOS Janusz Julian 

  – ORGANISTKA Tomasz 

  
c) 

  

lista nr 18 – KW SAMORZĄDOWA AKCJA WYBORCZA uzyskała 

1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – CIĄDER-HAJNCE Aleksandra Jadwiga 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2227; 

  4) głosów ważnych oddano 2095; 

  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: 

  – HEINZE Marek Stefan 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 

tej listy została wybrana: 
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  – ANDERSCH Waleria 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W RAWICZU 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DOMANIECKI Piotr 

  – RADO Norbert Tomasz 

  
d) 

  

lista nr 18 – KW SAMORZĄDOWA AKCJA WYBORCZA uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – MŁODY 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 2083; 

  4) głosów ważnych oddano 1923; 

  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: 

  – BALBUS Przemysław Ryszard 

  
b) 

  

lista nr 16 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W RAWICZU 

uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – PAWŁOWSKI Tadeusz 

  – SAWICKI Krzysztof Przemysław 

  – WASILEWSKI Sławomir Artur 

  
c) 

  

lista nr 18 – KW SAMORZĄDOWA AKCJA WYBORCZA uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KUBIK Grzegorz 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 2914; 

  4) głosów ważnych oddano 2679; 

  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: 

  – GARBALIŃSKI Tomasz Andrzej 

  
b) 

  

lista nr 16 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W RAWICZU 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – CHAMIOŁA Rafał 

  – SKUPIN Leszek Piotr 

  
c) 

  

lista nr 18 – KW SAMORZĄDOWA AKCJA WYBORCZA uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – RAK Beata Małgorzata 

  – SZYBAJ Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 21. 

Wybory do Rady Miasta i Gminy Szamotuły 

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 23 077. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 11 157 osób, to jest 

48,35% 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 17 KWW WŁODZIMIERZA KACZMARKA RAZEM! 

  4) lista nr 18 KW FORUM OBYWATELSKIE 

  5) lista nr 19 KWW NASZ REGION 

  6) lista nr 20 KWW BLOK 2010 

  7) lista nr 21 KWW NOWE SZAMOTUŁY 

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 2975; 

  4) głosów ważnych oddano 2783; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 17 – KWW WŁODZIMIERZA KACZMARKA RAZEM! uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – MILANOWSKA Danuta Elżbieta 

  – SOWIŃSKI Lech Andrzej 

  
b) 

  

lista nr 18 – KW FORUM OBYWATELSKIE uzyskała 2 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – KRUPSKI Janusz Stanisław 

  – PŁACHECKI Marian Wacław 

  
c) 

  

lista nr 20 – KWW BLOK 2010 uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 

wybrany: 

  – BRZEZIŃSKI Włodzimierz 

  
d) 

  

lista nr 21 – KWW NOWE SZAMOTUŁY uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 

została wybrana: 

  – AUGUSTYNIAK Grażyna Wiktoria 

  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 2511; 

  4) głosów ważnych oddano 2337; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 17 – KWW WŁODZIMIERZA KACZMARKA RAZEM! uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KARWACKI Michał Piotr 

  – SŁOMIŃSKI Tadeusz 

  
b) 

  

lista nr 18 – KW FORUM OBYWATELSKIE uzyskała 2 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – LEWANDOWSKI Marcin 

  – STASIAK Tomasz Michał 

  
c) 

  

lista nr 20 – KWW BLOK 2010 uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 

wybrany: 

  – MAĆKOWIAK Bogdan Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2900; 

  4) głosów ważnych oddano 2697; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 17 – KWW WŁODZIMIERZA KACZMARKA RAZEM! uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – NAJDEREK Jerzy 

  – OLSZEWSKI Piotr Wojciech 

  
b) 

  

lista nr 18 – KW FORUM OBYWATELSKIE uzyskała 2 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – KOZAK Sławomir 

  – ŁECH Grzegorz 

  
c) 

  

lista nr 20 – KWW BLOK 2010 uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 

wybrany: 

  – PILCH Zbigniew Ignacy 

  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 2771; 

  4) głosów ważnych oddano 2558; 

  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: 

  – STASZEWSKI Andrzej 

  
b) 

  

lista nr 17 – KWW WŁODZIMIERZA KACZMARKA RAZEM! uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CHAŁUPKA Maciej Leon 

  – KRAMM Wiesław Tadeusz 

  
c) 

  

lista nr 18 – KW FORUM OBYWATELSKIE uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – FĄFEREK Przemysław Maciej 

  
d) 

  

lista nr 20 – KWW BLOK 2010 uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 

wybrany: 

  – CZAJA Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 22. 

Wybory do Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 

21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 24 442. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 12 414 osób, to jest 

50,79% 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 22 KWW ŚRODA XXI WIEKU 

  4) lista nr 23 KWW GŁOS POWIATU ŚREDZKIEGO 

  5) lista nr 24 KWW ŚREDZKA LEWICA 

  6) lista nr 25 KW "ZIEMIA ŚREDZKA" 

  7) lista nr 26 KWW WOJCIECHA ZIĘTKOWSKIEGO 

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 4362; 

  4) głosów ważnych oddano 3935; 

  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: 

  – MARKIEWICZ Zuzanna Katarzyna 

  
b) 

  

lista nr 24 – KWW ŚREDZKA LEWICA uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – MIELOCH Piotr Marek 

  
c) 

  

lista nr 25 – KW "ZIEMIA ŚREDZKA" uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – FRACH Jarosław Krzysztof 

  – WĘCŁAWIAK Dariusz 

  
d) 

  

lista nr 26 – KWW WOJCIECHA ZIĘTKOWSKIEGO uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – FRĄCKOWIAK Róża 

  – STALEC Wojciech Adam 

  – WIERUSZEWSKI Rafał Łukasz 

  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 5115; 

  4) głosów ważnych oddano 4714; 
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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: 

  – WULLERT Paweł 

  
b) 

  

lista nr 24 – KWW ŚREDZKA LEWICA uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – KUBIACZYK Ireneusz 

  
c) 

  

lista nr 25 – KW "ZIEMIA ŚREDZKA" uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – PIECHOWIAK Rafał 

  – ZIEMBINSKI Jacek Tomasz 

  
d) 

  

lista nr 26 – KWW WOJCIECHA ZIĘTKOWSKIEGO uzyskała 4 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DOPIERAŁA Paweł 

  – KOBIERSKI Andrzej 

  – MAŁGOWSKA Elżbieta Janina 

  – ZIĘTKOWSKI Wojciech Maciej 

  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 2937; 

  4) głosów ważnych oddano 2751; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 22 – KWW ŚRODA XXI WIEKU uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – JACKOWIAK Mirosław Janusz 

  
b) 

  

lista nr 25 – KW "ZIEMIA ŚREDZKA" uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – MATELSKI Michał 

  – RACHWALSKA Krystyna Jadwiga 

  
c) 

  

lista nr 26 – KWW WOJCIECHA ZIĘTKOWSKIEGO uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MAKOWSKI Bogusław Jan 

  – SOBCZAK Marek 

  – STACHOWIAK Sylwester 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 23. 

Wybory do Rady Miejskiej w Śremie 

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 32 025. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 13 672 osób, to jest 

42,69% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  5) lista nr 17 KW KOMITET OBYWATELSKI 

  6) lista nr 18 KWW "WSPÓLNY ŚREM" 

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 3676; 

  4) głosów ważnych oddano 3444; 

  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: 

  – BARTKOWIAK Hieronim Franciszek 

  – FORNALIK Dominika Joanna 

  – LEWANDOWSKI Adam Jan 

  – ŻELEŹNY Zdzisław Stanisław 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – PIĄTEK Robert Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3348; 
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  4) głosów ważnych oddano 3109; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MAJCHRZAK Wojciech Zbigniew 

  – SARNOWSKA Katarzyna 

  – ŻELEŹNY Bartosz 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – WOJNA Tomasz Tadeusz 

  
c) 

  

lista nr 17 – KW KOMITET OBYWATELSKI uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – MULKOWSKI Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3443; 

  4) głosów ważnych oddano 3120; 

  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: 

  – MIELOSZYŃSKI Andrzej 

  – ROJEK Piotr Mieczysław 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – ZAJLER Wojciech 

  
c) 

  

lista nr 17 – KW KOMITET OBYWATELSKI uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – MIELOSZYŃSKI Jan 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW "WSPÓLNY ŚREM" uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – MICHALAK Antoni Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3205; 

  4) głosów ważnych oddano 2932; 
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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: 

  – DŁUŻAK Marek Wojciech 

  – HOJAK Roman Stanisław 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CIOŁEK Zygmunt 

  – RATAJCZAK Barbara Maria 

  
c) 

  

lista nr 17 – KW KOMITET OBYWATELSKI uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – CHWAŁCZYŃSKI Marcin Andrzej 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW "WSPÓLNY ŚREM" uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – SZCZEPAŃSKI Edward Mateusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 24. 

Wybory do Rady Miejskiej Turku 

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 24 065. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 11 136 osób, to jest 

46,27% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 

  5) lista nr 18 KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE RiP 

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 2291; 

  4) głosów ważnych oddano 2155; 
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  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 

została wybrana: 

  – MACIEJEWSKA Joanna Maria 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – ANTOSIK Romuald 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – DUDEK Janusz 

  
d) 

  

lista nr 17 – KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CZAPLA Zdzisław Andrzej 

  – JÓZEFIAK Kornela Marianna 

  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 2954; 

  4) głosów ważnych oddano 2797; 

  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: 

  – MARCZEWSKI Marian Mirosław 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radną z tej listy została wybrana: 

  – NITECKA-OLENDEREK Marianna 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – BESTWINA Krzysztof 

  
d) 

  

lista nr 17 – KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KACPRZAK Henryk Andrzej 

  
e) 

  

lista nr 18 – KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE RiP uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – PAŃCZYK Marek Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 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 2848; 

  4) głosów ważnych oddano 2684; 

  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: 

  – PAKUŁA Jan 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – MŁYNARCZYK Dariusz Janusz 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – KWAŚNY Tomasz Krzysztof 

  
d) 

  

lista nr 17 – KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – GROBLICA Roman Maciej 

  
e) 

  

lista nr 18 – KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE RiP uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – BOROWSKI Paweł Tadeusz 

  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 3043; 

  4) głosów ważnych oddano 2864; 

  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: 

  – KWIATKOWSKI Andrzej 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KOWALCZYK Dariusz Andrzej 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – JASAK Dariusz 

  
d) 

  

lista nr 17 – KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – BOROWSKI Zdzisław Adam 

  – MĘKARSKI Mirosław Stanisław 

  
e) 

  

lista nr 18 – KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE RiP uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – IDZIKOWSKI Radosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 25. 

Wybory do Rady Miejskiej w Wągrowcu 

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 20 043. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8 810 osób, to jest 

43,96% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 17 KW POROZUMIENIE SPOŁECZNE 

  5) lista nr 18 KW SAMORZĄDNOŚĆ WĄGROWIECKA 2000 

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 3423; 

  4) głosów ważnych oddano 3221; 

  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: 

  – KOCOŃ Wojciech 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MACIOSZEK Dionizy 

  – WILK Jarosław 

  
c) 

  

lista nr 17 – KW POROZUMIENIE SPOŁECZNE uzyskała 1 mandat; radną z 

tej listy została wybrana: 
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  – JAHNZ-JENEK Katarzyna 

  
d) 

  

lista nr 18 – KW SAMORZĄDNOŚĆ WĄGROWIECKA 2000 uzyskała 

4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BĄK Dariusz Piotr 

  – JESSA Alojzy 

  – KAMIŃSKI Grzegorz 

  – STRZELECKA Danuta Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2895; 

  4) głosów ważnych oddano 2707; 

  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: 

  – BYCZYŃSKI Zbigniew Alojzy 

  – MIANOWSKA Jadwiga 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – PODEMSKA Aleksandra Maria 

  – POSZWA Krzysztof 

  
c) 

  

lista nr 18 – KW SAMORZĄDNOŚĆ WĄGROWIECKA 2000 uzyskała 

3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – PURCZYŃSKI Władysław Michał 

  – WERDA Romuald Andrzej 

  – WILCZYŃSKI 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 2492; 

  4) głosów ważnych oddano 2294; 

  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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  – SPYCHAJ Mieczysław 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – NOWAK Mariusz 

  – SMYKOWSKI Bogdan Zbigniew 

  
c) 

  

lista nr 17 – KW POROZUMIENIE SPOŁECZNE uzyskała 1 mandat; radnym 

z tej listy został wybrany: 

  – ZAJĄC Wiesław 

  
d) 

  

lista nr 18 – KW SAMORZĄDNOŚĆ WĄGROWIECKA 2000 uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GĄSIOREK Andrzej Otton 

  – ZDRZAŁKA Leszek Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 26. 

Wybory do Rady Miejskiej w Wolsztynie 

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 23 469. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 11 529 osób, to jest 

49,12% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  5) lista nr 15 KWW WOLSZTYŃSKI BLOK WYBORCZY 

  6) lista nr 17 KWW BĘDZIE DOBRZE 

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 2981; 

  4) głosów ważnych oddano 2775; 

  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: 

  – WOJCIECHOWSKI Maciej Stanisław 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – CZESZAK Krzysztof Izydor 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – JANIK Antoni 

  
d) 

  

lista nr 15 – KWW WOLSZTYŃSKI BLOK WYBORCZY uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BOCER Krzysztof 

  – TOMIAK Dominik 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2647; 

  4) głosów ważnych oddano 2469; 

  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: 

  – SOBISIAK-ZAJĄC Wiesława Joanna 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KOWALSKI Jacek Sławomir 

  – STEMPIN Jan 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW WOLSZTYŃSKI BLOK WYBORCZY uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – TUCHOCKA Bogusława Kazimiera 

  – ŻURNIEWICZ 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 3065; 

  4) głosów ważnych oddano 2735; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CEGLAREK Stanisław 

  – KORYLCZUK Zbigniew Władysław 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – ZIOMEK Zenon Jerzy 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW WOLSZTYŃSKI BLOK WYBORCZY uzyskała 

3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BAJON Barbara 

  – DALEKI Lech 

  – ROGOZINSKI Andrzej 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 2836; 

  4) głosów ważnych oddano 2568; 

  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: 

  – ZEMBROWSKI Marian 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KOPCIUCH Paweł Wojciech 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW WOLSZTYŃSKI BLOK WYBORCZY uzyskała 

3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JAKOWCZYC Aleksander 

  – SZEWCZYK Grażyna Elżbieta 

  – TOMIAK Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 27. 

Wybory do Rady Miejskiej we Wrześni 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 

21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 35 602. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 14 019 osób, to jest 

39,38% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  5) lista nr 17 KW "UNIA WRZEŚNIAN" 

  6) lista nr 18 KW OBYWATELSKIE FORUM 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 4570; 

  4) głosów ważnych oddano 4377; 

  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: 

  – BARANOWSKI Maciej Radosław 

  – SMODLIBOWSKI Robert Andrzej 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 

tej listy została wybrana: 

  – KASIERSKA Mariola Teresa 

  
c) 

  

lista nr 17 – KW "UNIA WRZEŚNIAN" uzyskała 4 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – KAŁUŻNY Tomasz 

  – PACIORKOWSKI Szymon Wacław 

  – ŚWIĘCIOCHOWSKI Bolesław Stanisław 

  – WAWRZYNIAK Włodzimierz 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 5050; 

  4) głosów ważnych oddano 4771; 

  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: 

  – DANKOWSKI Bronisław Kazimierz 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CHUDY Mirosław Jerzy 

  – OGRODOWICZ Stefan Zygmunt 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – KOŁODZIEJCZYK Marek Roman 

  
d) 

  

lista nr 17 – KW "UNIA WRZEŚNIAN" uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – GRZEŚKOWIAK Waldemar Ludwik 

  – RZEŹNIK Andrzej Hieronim 

  – SZELĄGIEWICZ Maciej Wojciech 

  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 4399; 

  4) głosów ważnych oddano 4130; 

  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: 

  – JAŁOSZYŃSKI Sylwester Zenon 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – ZGOLIŃSKI Mirosław Piotr 

  
c) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – BARTKOWIAK Waldemar Leon 

  
d) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – DOMINICZAK Stanisław 

  
e) 

  

lista nr 17 – KW "UNIA WRZEŚNIAN" uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 
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  – GAJDA Ilona Maria 

  – NOWACKA Bożena Elżbieta 

  
f) 

  

lista nr 18 – KW OBYWATELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – SZWAJCA Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Dział III 

Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu 
 

Rozdział 1. 

Wybory do Rady Miejskiej Kalisza 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 

25 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 85 338. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 35 606 osób, to jest 

41,72% 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 KOMITET WYBORCZY WSZYSTKO DLA KALISZA 

  5) lista nr 17 KWW "SAMORZĄDNY KALISZ" 

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 6271; 

  4) głosów ważnych oddano 5910; 

  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: 

  – PAWLICZAK Karolina Monika 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 
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  – SAPIŃSKI Grzegorz Marcin 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – PIOTROWSKI Roman 

  
d) 

  

lista nr 15 – KOMITET WYBORCZY WSZYSTKO DLA KALISZA uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – CHWIAŁKOWSKI Grzegorz Stanisław 

  
e) 

  

lista nr 17 – KWW "SAMORZĄDNY KALISZ" uzyskała 1 mandat; radną z tej 

listy została wybrana: 

  – PRZYBYŁ Adela 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 6734; 

  4) głosów ważnych oddano 6480; 

  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: 

  – GROCHOWSKI Tomasz Andrzej 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – CHRZANOWSKI Sławomir Mariusz 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – PLICHTA Andrzej 

  
d) 

  

lista nr 15 – KOMITET WYBORCZY WSZYSTKO DLA KALISZA uzyskała 

1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – MANCEWICZ Jolanta Maria 

  
e) 

  

lista nr 17 – KWW "SAMORZĄDNY KALISZ" uzyskała 1 mandat; radną z tej 

listy została wybrana: 

  – WITCZAK Ewa Aleksandra 

  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 7977; 

  4) głosów ważnych oddano 7698; 

  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: 

  – WITOŃ Dariusz Piotr 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – GRODZIŃSKI Dariusz 

  
c) 

  

lista nr 15 – KOMITET WYBORCZY WSZYSTKO DLA KALISZA uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – GABRYSIAK Mirosław Józef 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW "SAMORZĄDNY KALISZ" uzyskała 2 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – PARACZYŃSKI Stanisław Kazimierz 

  – PĘCHERZ Janusz 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 7479; 

  4) głosów ważnych oddano 7282; 

  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: 

  – WŁODAREK Zbigniew Florian 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GOŁĘBIAK Paweł Przemysław 

  – NIEMIEC Michał Sylwester 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – KOSZADA Adam Mikołaj 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW "SAMORZĄDNY KALISZ" uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – DURLEJ Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7145; 

  4) głosów ważnych oddano 6797; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 



– 550 – 

  

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 

została wybrana: 

  – MAJEWSKA Kamila Manuela 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KOŁACIŃSKI Radosław Krzysztof 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – KIJEWSKI Artur Piotr 

  
d) 

  

lista nr 15 – KOMITET WYBORCZY WSZYSTKO DLA KALISZA uzyskała 

1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – ZIĘBA Anna Grażyna 

  
e) 

  

lista nr 17 – KWW "SAMORZĄDNY KALISZ" uzyskała 1 mandat; radną z tej 

listy została wybrana: 

  – WRZESIŃSKA Barbara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 2. 

Wybory do Rady Miasta Konina 

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 64 128. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 25 869 osób, to jest 

40,34% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 15 KWW KKS 

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 5586; 

  4) głosów ważnych oddano 5394; 

  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: 

  – NOWICKI Józef Zygmunt 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CIEŚLAK Mateusz 

  – LIPIŃSKI Kazimierz 

  – STRZECH Zdzisław Jan 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – WASZKOWIAK Marek Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8223; 

  4) głosów ważnych oddano 7873; 

  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: 

  – KOZŁOWSKA Ramona Paulina 

  – PIGUŁA Tadeusz Andrzej 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MACIASZEK Urszula Iwona 

  – STEINKE Wiesław Kazimierz 

  – ZAWILSKI Janusz 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – CHOJNACKI Zenon Jan 

  – ITMAN Zofia Mariola 

  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 5460; 

  4) głosów ważnych oddano 4993; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 



– 552 – 

  

  
a) 

  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – WINCZEWSKI Zbigniew 

  – WOJDYŃSKI Tadeusz Aleksander 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KORYTKOWSKI Piotr Karol 

  – SIUDAJ-POGODSKA Elżbieta 

  
c) 

  
lista nr 15 – KWW KKS uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – WILCZEWSKI Dariusz 

  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 6600; 

  4) głosów ważnych oddano 6318; 

  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: 

  – MIŁOSZ - MICHALKIEWICZ Urszula Maria 

  – SZADKOWSKI Kamil Sebastian 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CIEŚLAK Marek 

  – SYPNIEWSKI Marcin Jan 

  – WASZAK Małgorzata 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – BIAŁKOWSKI Ryszard Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 3. 

Wybory do Rady Miejskiej Leszna 

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 51 111. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 21 541 osób, to jest 

42,15% 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 TOMASZA MALEPSZEGO LEWICA DLA LESZNA 

  4) lista nr 16 KWW GDL 

  5) lista nr 17 KWW ZJEDNOCZENI DLA LESZNA 

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 6053; 

  4) głosów ważnych oddano 5775; 

  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: 

  – MAĆKOWIAK Krystian Aleksander 

  – MROCZKOWSKA Barbara Elżbieta 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 

tej listy została wybrana: 

  – RATAJCZAK Stefania Kazimiera 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW TOMASZA MALEPSZEGO LEWICA DLA LESZNA 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BANASIK Grażyna Teresa 

  – HAYN Ryszard 

  
d) 

  
lista nr 16 – KWW GDL uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – WEIN 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 4883; 

  4) głosów ważnych oddano 4652; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – MOCEK Sławomir Marcin 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – SZCZOT Sławomir 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW TOMASZA MALEPSZEGO LEWICA DLA LESZNA 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – RAJEWSKI Wojciech 

  – RUSIECKI Grzegorz Stanisław 

  
d) 

  
lista nr 16 – KWW GDL uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – SUDOLSKI Ryszard 

  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 4441; 

  4) głosów ważnych oddano 4123; 

  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: 

  – BOROWIAK Łukasz 

  – FELICZAK Tadeusz Franciszek 

  – MIKOŁAJCZYK Stanisław 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – BORTEL Andrzej Jan 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW TOMASZA MALEPSZEGO LEWICA DLA LESZNA 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BŁASZKOWSKI Marcin Stanisław 

  – GANOWICZ Marek Gwidon 

  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 6164; 

  4) głosów ważnych oddano 5866; 

  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: 

  – PAWLACZYK Tadeusz Wit 

  – WIĘCKOWIAK Piotr 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – JĘCZ Kazimierz 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW TOMASZA MALEPSZEGO LEWICA DLA LESZNA 

uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KAŹMIERCZAK Bernardyna 

  – MALEPSZY Tomasz 

  – ZIMNIAK Wojciech Łucjan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 4. 

Wybory do Rady Miasta Poznania 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 

37 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 431 932. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 165 845 osób, to jest 

38,40% 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 GROBELNEGO 

  5) lista nr 17 KWW POROZUMIENIE MY.POZNANIACY 

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 24219; 

  4) głosów ważnych oddano 23280; 

  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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  – KACZMAREK Adrian Kamil 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – NOWICKA Maria Bożena 

  – STECKA Urszula Łucja 

  – ŚWIĄTKOWSKI Hubert Maurycy 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – SZYNKOWSKI VEL SĘK Szymon Andrzej 

  
d) 

  

lista nr 15 – KWW RYSZARDA GROBELNEGO uzyskała 1 mandat; radnym 

z tej listy został wybrany: 

  – PRZYBYLAK Maciej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 18554; 

  4) głosów ważnych oddano 17838; 

  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: 

  – KRETKOWSKA Katarzyna Maria 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MIKUŁA Łukasz Michał 

  – SKRZYPINSKI Krzysztof Ryszard 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 

tej listy została wybrana: 

  – DUDZIAK Lidia Danuta 

  
d) 

  

lista nr 15 – KWW RYSZARDA GROBELNEGO uzyskała 1 mandat; radnym 

z tej listy został wybrany: 

  – WOŚKOWIAK Wojciech 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 23240; 

  4) głosów ważnych oddano 22570; 

  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: 

  – SZCZUCIŃSKI Antoni 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JĘDRZEJEWSKI Jakub Konrad 

  – NOWOWIEJSKA Janina Kazimiera 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – DZIUBA Tadeusz Antoni 

  
d) 

  

lista nr 15 – KWW RYSZARDA GROBELNEGO uzyskała 1 mandat; radnym 

z tej listy został wybrany: 

  – KAYSER Tomasz Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 26186; 

  4) głosów ważnych oddano 25515; 

  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: 

  – URBAŃSKA Beata Kinga 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – STERNALSKI Marek Jan 

  – TOMCZAK Michał Bartłomiej 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – GRZEŚ Michał 

  
d) 

  

lista nr 15 – KWW RYSZARDA GROBELNEGO uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GROBELNY Ryszard 

  – HINC Sławomir Michał 

  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 22505; 

  4) głosów ważnych oddano 21669; 
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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: 

  – LEWANDOWSKI Tomasz Jacek 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KRÓL Dominika Urszula 

  – WIŚNIEWSKI Mariusz Michał 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – ALEXANDROWICZ Przemysław Józef 

  
d) 

  

lista nr 15 – KWW RYSZARDA GROBELNEGO uzyskała 1 mandat; radnym 

z tej listy został wybrany: 

  – PAWLIK Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 25490; 

  4) głosów ważnych oddano 24813; 

  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: 

  – FABIŚ Karolina Urszula 

  – KRĘGLEWSKI Wojciech Jerzy 

  – ZAWIEJA Bartosz Józef 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – MARKOWSKI Przemysław Adam 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW RYSZARDA GROBELNEGO uzyskała 1 mandat; radnym 

z tej listy został wybrany: 

  – SMÓL Sławomir Andrzej 

  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 25651; 

  4) głosów ważnych oddano 24943; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
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liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GANOWICZ Grzegorz 

  – GROBELNY Ryszard Franciszek 

  – KUBEL Juliusz Paweł 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – FOLIGOWSKI Przemysław Jan 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW RYSZARDA GROBELNEGO uzyskała 1 mandat; radnym 

z tej listy został wybrany: 

  – NAPIERAJ Norbert Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Dział IV 

Wybory do rad powiatów 
 

Rozdział 1. 

Wybory do Rady Powiatu Chodzieskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 

17 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 37 722. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 18 486 osób, to jest 

49,01% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 15 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE 

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 6958; 

  4) głosów ważnych oddano 6315; 

  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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  – KŁOS Czesław Kazimierz 

  – SKAWIŃSKI Andrzej 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JURASZEK Mirosław 

  – KOSTRZEWA-LEWIŃSKA Iwona Anna 

  – WITKOWSKI Piotr 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BOGDAN Eugeniusz 

  – ZYDORCZAK Henryk Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2942; 

  4) głosów ważnych oddano 2634; 

  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: 

  – KUBACKI Jan Piotr 

  
b) 

  

lista nr 15 – KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JANKOWSKI Piotr 

  – KOCZOROWSKI 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 2956; 

  4) głosów ważnych oddano 2683; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – SZWED Andrzej Bogusław 

  
b) 

  

lista nr 15 – KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – HERMASZCZUK Julian Marian 

  – SOFOREK Jacek Rafał 

  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 5630; 

  4) głosów ważnych oddano 5050; 

  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: 

  – GIMZICKI Rafał Piotr 

  – KUBIŚ Ewa 

  
b) 

  

lista nr 15 – KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BURZYŃSKI Wojciech Marcin 

  – MATERNOWSKA Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 2. 

Wybory do Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 

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 69 235. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 34 237 osób, to jest 

49,45% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 15 KWW SAMORZĄDNI 

  5) lista nr 16 KWW SAMORZĄDOWA WIELKOPOLSKA 

  6) lista nr 17 KWW WSPÓLNOTA POWIATOWA 

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 8206; 

  4) głosów ważnych oddano 7317; 

  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: 

  – TOMASZEWSKI Bogdan 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – NIEMIEC Maciej 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW SAMORZĄDNI uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – PAWŁOWSKI Waldemar Leopold 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW SAMORZĄDOWA WIELKOPOLSKA uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – MASZEWSKI Wiesław Andrzej 

  
e) 

  

lista nr 17 – KWW WSPÓLNOTA POWIATOWA uzyskała 1 mandat; radnym 

z tej listy został wybrany: 

  – ŁASZCZ Feliks 

  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 5113; 

  4) głosów ważnych oddano 4419; 

  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: 

  – RAJEK Janusz 

  
b) 

  

lista nr 15 – KWW SAMORZĄDNI uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – ŁAWIŃSKI Piotr Andrzej 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW WSPÓLNOTA POWIATOWA uzyskała 1 mandat; radnym 

z tej listy został wybrany: 

  – PERTEK Jan 

  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 5624; 

  4) głosów ważnych oddano 4951; 

  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: 

  – WACHOWIAK Tadeusz Zygmunt 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – PIĄTEK Zbigniew Mieczysław 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW SAMORZĄDOWA WIELKOPOLSKA uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – RYBARCZYK Wojciech 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW WSPÓLNOTA POWIATOWA uzyskała 1 mandat; radnym 

z tej listy został wybrany: 

  – KAWCZYŃSKI Krystian 

  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 9911; 

  4) głosów ważnych oddano 9062; 

  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: 

  – MAŃCZAK Tadeusz Stanisław 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – TETERUS Tadeusz Krzysztof 

  
c) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – SZUKAJŁO Robert 

  
d) 

  

lista nr 15 – KWW SAMORZĄDNI uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – KOZŁOWSKI Jan 

  
e) 

  

lista nr 16 – KWW SAMORZĄDOWA WIELKOPOLSKA uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MAĆKOWIAK Zbigniew 

  – PASZKO Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5383; 

  4) głosów ważnych oddano 4893; 

  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: 

  – PAZUREK Adam Marian 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radną z tej listy została wybrana: 

  – RYBARCZYK Elżbieta 

  
c) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radną z tej listy została wybrana: 

  – HEPPNER Krystyna Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 3. 

Wybory do Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 

27 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 113 396. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 51 735 osób, to jest 

45,62% 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 KW STOWARZYSZENIE "WIELKOPOLANIE" 

  6) lista nr 16 KWW "ZIEMIA GNIEŹNIEŃSKA-GNIEZNO XXI" 

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 12736; 

  4) głosów ważnych oddano 11877; 
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  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: 

  – IMBIEROWICZ Jerzy Piotr 

  – KUJAWA Zdzisław 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BUDASZ Tomasz Jakub 

  – POKŁADECKI Marian 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – PIETRZAK Tadeusz 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW "ZIEMIA GNIEŹNIEŃSKA-GNIEZNO XXI" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – OSTROWSKI Krzysztof 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 12118; 

  4) głosów ważnych oddano 11352; 

  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: 

  – KOWALSKI Jacek Wojciech 

  – SZÓSTAK Marek Jan 

  – WÓJCIK-STARCZEWSKA Anna 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – PILAK Dariusz Józef 

  – SOBKOWIAK Radosław Jerzy 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – MAKOHOŃSKI Marcin Szymon 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW "ZIEMIA GNIEŹNIEŃSKA-GNIEZNO XXI" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – GAWEŁ Robert Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4975; 

  4) głosów ważnych oddano 4355; 

  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: 

  – LOSIK Włodzimierz Karol 

  
b) 

  

lista nr 15 – KW STOWARZYSZENIE "WIELKOPOLANIE" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – DEREZIŃSKI Krzysztof Paweł 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW "ZIEMIA GNIEŹNIEŃSKA-GNIEZNO XXI" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – GOTOWAŁA Marek 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 5354; 

  4) głosów ważnych oddano 4818; 

  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: 

  – GOŚCINIAK Telesfor 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radną z tej listy została wybrana: 

  – ŻOK Krystyna Teresa 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – KWAPICH Andrzej 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 8007; 

  4) głosów ważnych oddano 7230; 

  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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  – GORZELAŃCZYK Jan Sylwester 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – SKWERES Rafał Paweł 

  
c) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – GĄSIOREK Rajmund Jan 

  
d) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – BRĘKLEWICZ Zbigniew 

  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 8545; 

  4) głosów ważnych oddano 7545; 

  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: 

  – SZCZEPAŃSKI Stanisław Jan 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radną z tej listy została wybrana: 

  – MĄDRA Ewa 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – ŁYKOWSKI Maciej Adam 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW "ZIEMIA GNIEŹNIEŃSKA-GNIEZNO XXI" uzyskała 

1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – DUTKA Emilia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 4. 

Wybory do Rady Powiatu Gostyńskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 

19 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 60 799. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 29 231 osób, to jest 

48,08% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 



– 568 – 

  

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 15 KWW SKW ZIEMI GOSTYŃSKIEJ 

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 10278; 

  4) głosów ważnych oddano 9328; 

  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: 

  – JĘDRKOWIAK Jarosław Michał 

  – PALKA Elżbieta 

  – ROGALA Mikołaj 

  
b) 

  

lista nr 15 – KWW SKW ZIEMI GOSTYŃSKIEJ uzyskała 4 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DOLCZEWSKI Aleksander Antoni 

  – GORYNIA Piotr 

  – MARCINKOWSKI Robert 

  – POSPIESZYŃSKI Andrzej 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 6198; 

  4) głosów ważnych oddano 5352; 

  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: 

  – NAWROCIK Krzysztof 

  
b) 

  

lista nr 15 – KWW SKW ZIEMI GOSTYŃSKIEJ uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – DEUTSCH Krzysztof 

  – MARSZAŁEK Grzegorz Marek 

  – SIKORA Janusz Wojciech 

  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 4561; 

  4) głosów ważnych oddano 3953; 

  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: 

  – KOWALCZYK Zdzisław Kazimierz 

  
b) 

  

lista nr 15 – KWW SKW ZIEMI GOSTYŃSKIEJ uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – PTAK Jerzy Wojciech 

  – SIAMA Alfred 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 8194; 

  4) głosów ważnych oddano 6929; 

  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: 

  – LESIŃSKI Ireneusz 

  – PUŚLEDNIK Kazimiera Józefa 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KOŁAK Czesław 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW SKW ZIEMI GOSTYŃSKIEJ uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CZARNECKI Józef 

  – CZWOJDA Sebastian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 5. 

Wybory do Rady Powiatu Grodziskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 

17 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 38 922. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 18 638 osób, to jest 

47,89% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 15 KWW OBYWATELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE PG 

  5) lista nr 16 KWW CENTRUM 

  6) lista nr 17 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO - LUDOWE 

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 6635; 

  4) głosów ważnych oddano 5881; 

  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: 

  – SZPOT Mirosława Kazimiera 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KANDULSKI Piotr Sylwester 

  – RZANNY Tomasz 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW OBYWATELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE PG 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KŁAK Antoni 

  – SZUMSKI Maciej 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW CENTRUM uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została 

wybrana: 
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  – SOCHA Wanda 

  
e) 

  

lista nr 17 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO - LUDOWE 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – BALCEREK Ryszard Franciszek 

  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 4959; 

  4) głosów ważnych oddano 4512; 

  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: 

  – ZGAIŃSKI Mariusz Mirosław 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – SZMATUŁA Leonard Stanisław 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW OBYWATELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE PG 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – WINIARCZYK Władysław Zdzisław 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO - LUDOWE 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – LENART 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 7044; 

  4) głosów ważnych oddano 6150; 

  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: 

  – GROCHOWY Jan 

  – PAPIERZ Jerzy 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – GÓRNY Sławomir Jan 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW OBYWATELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE PG 

uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 
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  – KŁAK Katarzyna 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO - LUDOWE 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KURKIEWICZ Sławomir 

  – STRAŻYŃSKI Stefan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 6. 

Wybory do Rady Powiatu Jarocińskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 

19 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 56 888. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 28 052 osób, to jest 

49,31% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 15 KWW ZIEMIA JAROCIŃSKA RAZEM 

  5) lista nr 16 KW STOWARZYSZENIE ZIEMIA JAROCIŃSKA 

  6) lista nr 17 KWW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE Z J 

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 9908; 

  4) głosów ważnych oddano 9340; 

  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: 

  – JAJOR Jan 

  – KOSTKA Mikołaj 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 
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  – DRZAZGA Mirosław Paweł 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW ZIEMIA JAROCIŃSKA RAZEM uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – WOLSKI Jerzy 

  
d) 

  

lista nr 16 – KW STOWARZYSZENIE ZIEMIA JAROCIŃSKA uzyskała 

1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – LISIECKA Maria Zofia 

  
e) 

  

lista nr 17 – KWW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE Z J uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MARTUZALSKI Stanisław Franciszek 

  – SZAŁKOWSKA Hanna Jadwiga 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7045; 

  4) głosów ważnych oddano 6610; 

  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: 

  – MATUSZAK Karol Piotr 

  
b) 

  

lista nr 15 – KWW ZIEMIA JAROCIŃSKA RAZEM uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – SZYMCZAK Mikołaj 

  
c) 

  

lista nr 16 – KW STOWARZYSZENIE ZIEMIA JAROCIŃSKA uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – ŁUKASIEWICZ Jarosław Marek 

  – ZEGAR Julian Kazimierz 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE Z J uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – DWORZYŃSKI Andrzej 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 4137; 

  4) głosów ważnych oddano 3697; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) 

  

lista nr 15 – KWW ZIEMIA JAROCIŃSKA RAZEM uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – EKERT Kasper Euzebiusz 

  
b) 

  

lista nr 16 – KW STOWARZYSZENIE ZIEMIA JAROCIŃSKA uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KUZDŻAŁ Zbigniew Antoni 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE Z J uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – MEISNEROWSKI Zygmunt 

  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 6962; 

  4) głosów ważnych oddano 6182; 

  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: 

  – KWAŚNIEWSKI Walenty 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – GROBELNY Teodor Józef 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW ZIEMIA JAROCIŃSKA RAZEM uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KOSIŃSKI Tomasz 

  
d) 

  

lista nr 16 – KW STOWARZYSZENIE ZIEMIA JAROCIŃSKA uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – SZCZERBAŃ Jan Franciszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 7. 

Wybory do Rady Powiatu Kaliskiego 

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 65 116. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 32 859 osób, to jest 

50,46% 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 KW RAZEM DLA POWIATU 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6588; 

  4) głosów ważnych oddano 5976; 

  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: 

  – SŁODOWY Zbigniew Edward 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – OWCZAREK Benedykt Władysław 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – ALBRECHT Marek Józef 

  
d) 

  

lista nr 15 – KW RAZEM DLA POWIATU uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – BŁASZKOWIAK Stanisław 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 6983; 

  4) głosów ważnych oddano 6380; 

  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: 

  – SZYMCZAK Artur 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 
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  – ŁUCZAK Mieczysław 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – DZIEDZIC Krzysztof Józef 

  – KALETA Paweł Tomasz 

  
d) 

  

lista nr 15 – KW RAZEM DLA POWIATU uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 

została wybrana: 

  – MIKLAS Małgorzata 

  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 5249; 

  4) głosów ważnych oddano 4718; 

  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: 

  – DANCEWICZ Józef Grzegorz 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KRUPIŃSKI Mariusz Antoni 

  – NOSAL Krzysztof 

  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 7534; 

  4) głosów ważnych oddano 6879; 

  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: 

  – JAKUBOWSKI Sylwiusz Adam 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – BARAŃSKI Bogdan Michał 

  
c) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radną z tej listy została wybrana: 
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  – ŁUCZAK Alicja 

  
d) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – NOWAK Janusz 

  
e) 

  

lista nr 15 – KW RAZEM DLA POWIATU uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – GĄSIOR Stanisław Andrzej 

  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 6505; 

  4) głosów ważnych oddano 5747; 

  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: 

  – WASIK Edward Bogdan 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – CZAPSKI Sławomir Bogdan 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – DOLNY Andrzej Stefan 

  
d) 

  

lista nr 15 – KW RAZEM DLA POWIATU uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 

została wybrana: 

  – KARPIEKO Dorota Janina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 8. 

Wybory do Rady Powiatu Kępińskiego 

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 44 513. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 24 505 osób, to jest 

55,05% 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 AKTYWNI BLIŻEJ CIEBIE 

  6) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KĘPNO 2010 

  7) lista nr 17 KWW "FORUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZE" 

  8) lista nr 18 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 10875; 

  4) głosów ważnych oddano 9908; 

  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: 

  – PRZYBYLSKI Ryszard Stanisław 

  – SIUDY Roman Stanisław 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MAZURKIEWICZ Włodzimierz Stefan 

  – SOLECKI Michał 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KĘPNO 2010 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JĘDRECKA Jolanta Janina 

  – TRĄPCZYŃSKI Franciszek 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW "FORUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZE" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – GRUSZKA Wiktor 

  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 7738; 

  4) głosów ważnych oddano 6812; 
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  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – SZLEZYNGER Tadeusz Marian 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – ZIMOCH Piotr 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – NAWROT Józef Maciej 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KĘPNO 2010 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – WAWRZYNIAK Jan 

  
e) 

  

lista nr 17 – KWW "FORUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZE" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KOKOT Czesław 

  
f) 

  

lista nr 18 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KOWALSKI Marek Sławomir 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5892; 

  4) głosów ważnych oddano 5185; 

  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: 

  – HIBNER Karol 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – KASPRZAK Zenon 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW "FORUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZE" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – DACHOWSKI Ryszard Kazimierz 

  
d) 

  

lista nr 18 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – HOŁOŚ Piotr Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 9. 

Wybory do Rady Powiatu Kolskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 

21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 72 254. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 37 455 osób, to jest 

51,84% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  5) lista nr 16 KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 

  6) lista nr 17 KWW PWK PRZYJAZNY SAMORZĄD 

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 9283; 

  4) głosów ważnych oddano 8635; 

  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: 

  – JABŁOŃSKI Wojciech Jerzy 

  – WIECZOREK Dorota 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – MAREK Czesław 

  
c) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – SOBKOWIAK Jacek 

  
d) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 
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  – FIAŁKOWSKI Grzegorz 

  
e) 

  

lista nr 16 – KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – DROŻDŻEWSKI Mieczysław Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5216; 

  4) głosów ważnych oddano 4674; 

  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: 

  – RYBICKI Józef 

  – TOMICKI Marek Stanisław 

  – WYKPISZ Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5174; 

  4) głosów ważnych oddano 4622; 

  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: 

  – RUDNIAK Albin Grzegorz 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – ŁAWNICZAK Rafał Michał 

  – SIWIŃSKI Witold 

  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 6009; 

  4) głosów ważnych oddano 5530; 

  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: 



– 582 – 

  

  – BANASZEWSKI Marek Janusz 

  – KIKOSICKA Urszula 

  
b) 

  

lista nr 16 – KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – NUSZKIEWICZ Tomasz 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 5207; 

  4) głosów ważnych oddano 4784; 

  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: 

  – DANIELEWICZ Jerzy 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – DOMAŃSKI Zdzisław Kazimierz 

  
c) 

  

lista nr 16 – KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – MARCINIAK Stanisław Waldemar 

  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 6566; 

  4) głosów ważnych oddano 5858; 

  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: 

  – OBLIZAJEK Wieńczysław Jan 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – GALEMBA Leszek Ryszard 

  
c) 

  

lista nr 16 – KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – MURAKOWSKI Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 10. 

Wybory do Rady Powiatu Konińskiego 

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 99 190. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 57 109 osób, to jest 

57,58% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 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 "NOWOCZESNY POWIAT" 

  6) lista nr 16 KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 

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 6701; 

  4) głosów ważnych oddano 6022; 

  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: 

  – LENARTOWICZ Halina Maria 

  
b) 

  

lista nr 15 – KWW "NOWOCZESNY POWIAT" uzyskała 2 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – HAŁAS Michał 

  – PERKOWSKI 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 8127; 

  4) głosów ważnych oddano 7134; 

  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: 

  – STANKIEWICZ Janusz 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KŁOSOWSKI Andrzej 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – MARCINIAK Waldemar 

  
d) 

  

lista nr 16 – KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – WYSOCKI Jacek Bogusław 

  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 12333; 

  4) głosów ważnych oddano 10999; 

  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: 

  – JAROSZEWSKI Tadeusz Jerzy 

  – WRÓBEL Maria Emilia 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – GÓRCZAK Marek Zygmunt 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW "NOWOCZESNY POWIAT" uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – LESZCZAK Bogumił 

  
d) 

  

lista nr 16 – KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – NOWAK Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 10045; 

  4) głosów ważnych oddano 9031; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) 

  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – DZIAMARA Stefan Mieczysław 

  – RYBICKI Gabriel 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – BEDNAREK Wiesław 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – ŚLEDŹ Jan 

  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 13449; 

  4) głosów ważnych oddano 11641; 

  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: 

  – DURCZYŃSKI Mirosław Ryszard 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MACIEJEWSKI Stanisław 

  – PASZEK Zenon 

  
c) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radną z tej listy została wybrana: 

  – RAŹNA Elżbieta Maria 

  
d) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 

tej listy została wybrana: 

  – MIRECKA-KATULSKA Agnieszka 

  
e) 

  

lista nr 16 – KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KULCZAK Antoni 

  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 6454; 

  4) głosów ważnych oddano 5745; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
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liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KOCAJ Władysław 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – MUSIAŁKIEWICZ Dariusz 

  
c) 

  

lista nr 16 – KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KRÓLAK Sławomir 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 11. 

Wybory do Rady Powiatu Kościańskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 

19 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 62 285. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 29 577 osób, to jest 

47,49% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  5) lista nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA 

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 9417; 

  4) głosów ważnych oddano 8613; 

  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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  – JURGA Marcin Adam 

  – ZIEMNIAK Małgorzata 

  
b) 

  

lista nr 15 – KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA uzyskała 

4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BERESZYŃSKA Iwona 

  – JURGA Michał Karol 

  – STRZYMIŃSKI Edward 

  – WEBER Grażyna Helena 

  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 9611; 

  4) głosów ważnych oddano 8507; 

  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: 

  – TURSKI Bernard 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – PODGÓRSKI Roman 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – JANIKOWSKI Czesław Bogdan 

  
d) 

  

lista nr 15 – KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA uzyskała 

3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BARTOSZEWSKI Henryk 

  – JĘCZ Andrzej 

  – JÓZEFOWSKI Kazimierz Ryszard 

  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 4903; 

  4) głosów ważnych oddano 4347; 

  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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  – NOWAKOWSKI Piotr Paweł 

  
b) 

  

lista nr 15 – KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – LEW-PILARSKA Dorota Krystyna 

  – WOJCIECHOWSKI Arkadiusz Kazimierz 

  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 5646; 

  4) głosów ważnych oddano 4950; 

  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: 

  – WALACHOWSKI Krzysztof 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – STACHOWIAK Stefan Eugeniusz 

  
c) 

  

lista nr 15 – KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BANASIK Feliks 

  – SNELA Wiktor Roman 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 12. 

Wybory do Rady Powiatu Krotoszyńskiego 

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 61 485. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 29 631 osób, to jest 

48,19% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 
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  1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 15 KW STOWARZYSZENIE SAMORZ. INICJAT. OBYW. 

  5) lista nr 16 KW OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 10 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 16157; 

  4) głosów ważnych oddano 14969; 

  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: 

  – JOKŚ Julian Władysław 

  – PIESYK Andrzej 

  – SZCZOTKA Stanisław 

  – SZYSZKA Jan 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – RATAJCZAK Jarosław Piotr 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – PEŁKO Mieczysław Stefan 

  
d) 

  

lista nr 15 – KW STOWARZYSZENIE SAMORZ. INICJAT. OBYW. 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KULKA Leszek Marian 

  – POCZTA Juliusz Sylwester 

  
e) 

  

lista nr 16 – KW OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BRODZIAK Zbigniew Sławomir 

  – JĘDRKOWIAK Przemysław Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6463; 
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  4) głosów ważnych oddano 5735; 

  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: 

  – ZYCH-KORDUS Renata Maria 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – BATYCKI Albin Jan 

  
c) 

  

lista nr 15 – KW STOWARZYSZENIE SAMORZ. INICJAT. OBYW. 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BASZCZYŃSKI Janusz 

  – SZKUDŁAPSKI Henryk 

  
d) 

  

lista nr 16 – KW OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – JANKOWSKI Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7011; 

  4) głosów ważnych oddano 6253; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JASIŃSKI Bernard 

  – POPIOŁEK Wiesław Jan 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – SZESZYCKI Andrzej 

  
c) 

  

lista nr 15 – KW STOWARZYSZENIE SAMORZ. INICJAT. OBYW. 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – CHUDY Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 13. 

Wybory do Rady Powiatu Leszczyńskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 

17 radnych. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 40 678. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 20 572 osób, to jest 

50,57% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 15 KW LESZCZYŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  5) lista nr 16 KWW DZIAŁAMY GOSPODARNIE 

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 2531; 

  4) głosów ważnych oddano 2166; 

  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: 

  – SZKUDLARCZYK Jan Ignacy 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radną z tej listy została wybrana: 

  – STELMASZYK Jolanta Maria 

  
c) 

  

lista nr 15 – KW LESZCZYŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – WUNSZ Alina 

  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 6495; 

  4) głosów ważnych oddano 5724; 

  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: 

  – MIELCAREK Marian Antoni 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 
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  – ADAMCZAK Grzegorz 

  
c) 

  

lista nr 15 – KW LESZCZYŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – LECIEJEWSKI Remigiusz 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW DZIAŁAMY GOSPODARNIE uzyskała 1 mandat; radnym 

z tej listy został wybrany: 

  – KOWALCZYK Mieczysław 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 3176; 

  4) głosów ważnych oddano 2752; 

  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: 

  – GLAPIAK Stanisław 

  – KUŚNIEREK Stefan 

  
b) 

  

lista nr 15 – KW LESZCZYŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – WILCZKOWIAK Hieronim 

  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 3652; 

  4) głosów ważnych oddano 3304; 

  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: 

  – BRZESKOT Grzegorz Józef 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radną z tej listy została wybrana: 

  – ORCHOWSKA Eugenia Cecylia 

  
c) 

  

lista nr 15 – KW LESZCZYŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – WYRODEK Zenobiusz Klemens 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4718; 

  4) głosów ważnych oddano 4062; 

  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: 

  – FLOREK Halina Maria 

  – ZIELNICA Genowefa Janina 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – RIMKE Rafał 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW DZIAŁAMY GOSPODARNIE uzyskała 1 mandat; radnym 

z tej listy został wybrany: 

  – SAMOL Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 14. 

Wybory do Rady Powiatu Międzychodzkiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 29 103. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 14 564 osób, to jest 

50,04% 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 FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE POJEZIERZE 

  3) lista nr 16 KWW "MŁODOŚĆ I DOŚWIADCZENIE" 

  4) lista nr 17 KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWE 

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 6618; 

  4) głosów ważnych oddano 5921; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 



– 594 – 

  

  
a) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radną z tej listy została wybrana: 

  – KLAWE Jolanta 

  
b) 

  

lista nr 15 – KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE POJEZIERZE 

uzyskała 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – LEŚNIEWSKA Agnieszka 

  – LITKE Rafał Bronisław 

  – ROGALA Ryszard Piotr 

  – SCHUBERT Jędrzej 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW "MŁODOŚĆ I DOŚWIADCZENIE" uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – SAWALA Adam 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWE 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KRYSZTOFEK Stanisław 

  – SZULC 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 3953; 

  4) głosów ważnych oddano 3356; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 15 – KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE POJEZIERZE 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MAZUREK Julian Rafał 

  – RATAJCZAK Zenon Adam 

  
b) 

  

lista nr 17 – KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWE 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – BUDA Mieczysław Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3993; 

  4) głosów ważnych oddano 3463; 

  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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  – MARTYŃSKA Anna Maria 

  
b) 

  

lista nr 15 – KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE POJEZIERZE 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – PIECHOWIAK Henryk Franciszek 

  – SPYCHAŁA Zbigniew Maciej 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWE 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – MICHALAK Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 15. 

Wybory do Rady Powiatu Nowotomyskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 

19 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 57 292. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 29 932 osób, to jest 

52,24% 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 15 KWW FORUM OBYWATELSKIE POWIATU 

  5) lista nr 16 KWW "SAMORZĄDNI" POWIATU NOWOTOMYSKIEGO 

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 7849; 

  4) głosów ważnych oddano 6928; 

  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: 

  – DŁUGOSZ Piotr 

  
b) 

  

lista nr 15 – KWW FORUM OBYWATELSKIE POWIATU uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – MROCZKIEWICZ Rafał Jan 

  – PIGLA Edwin Stanisław 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW "SAMORZĄDNI" POWIATU NOWOTOMYSKIEGO 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – SKORUPA Ireneusz Stanisław 

  – STAŚKIEWICZ Szymon Przemysław 

  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 6699; 

  4) głosów ważnych oddano 6098; 

  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: 

  – GALAS Maria Teresa 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – MAINKA Andrzej Józef 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW FORUM OBYWATELSKIE POWIATU uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – CECUŁA Grzegorz Rafał 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW "SAMORZĄDNI" POWIATU NOWOTOMYSKIEGO 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – MATERNIK Roman Mieczysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 9183; 

  4) głosów ważnych oddano 8477; 

  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: 

  – KOZECKI Ireneusz Władysław 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – DZIEWIAŁTOWSKI-GINTOWT Michał 

  – WILKOSZARSKI Paweł 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW FORUM OBYWATELSKIE POWIATU uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GRUSZKA Renata Anna 

  – MARKOWSKI Zbigniew 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW "SAMORZĄDNI" POWIATU NOWOTOMYSKIEGO 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – AST Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6201; 

  4) głosów ważnych oddano 5703; 

  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: 

  – KOSTERA-KANIECKA Maria 

  
b) 

  

lista nr 15 – KWW FORUM OBYWATELSKIE POWIATU uzyskała 

3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – SOBCZAK Dariusz Kazimierz 

  – SZCZECHOWICZ Tomasz Kazimierz 

  – WILKOŃSKI Andrzej Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 16. 

Wybory do Rady Powiatu Obornickiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 2 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 

17 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 45 000. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 22 788 osób, to jest 

50,64% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 
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  1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 15 KWW SKO NASZA GMINA - NASZ POWIAT 

  5) lista nr 16 KW OBYWATELSKI KOMITET SAMORZĄDOWY OKS 

  6) lista nr 17 KWW ISO 2010 WYBIERZMY JESIENIĄ 

  7) lista nr 18 KW S.I.S. 

  8) lista nr 19 KWW SPORT I BEZPIECZEŃSTWO 

  9) lista nr 20 KWW STOWARZYSZENI I GOSPODARNI 

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 13213; 

  4) głosów ważnych oddano 12214; 

  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: 

  – DYCZKOWSKI Zygmunt Stanisław 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 5 mandatów; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DREWICZ Mariusz Stanisław 

  – KORALEWSKI Jacek Zenon 

  – KOTECKA Zofia 

  – OLEJNIK Adam Czesław 

  – SZRAMA Tomasz Mikołaj 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – OKPISZ Andrzej Janusz 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW ISO 2010 WYBIERZMY JESIENIĄ uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – NETER Piotr 

  
e) 

  

lista nr 20 – KWW STOWARZYSZENI I GOSPODARNI uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – BŹDZIAK Paweł 

  – ŁUKASZEWSKI Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 9575; 

  4) głosów ważnych oddano 8526; 

  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: 

  – JANUS Bogusław 

  – ZIELIŃSKI Kazimierz 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GRUSZCZYŃSKI Piotr 

  – WAŃKOWICZ Gustaw Kazimierz 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – SZRAMA Henryk Tadeusz 

  
d) 

  

lista nr 15 – KWW SKO NASZA GMINA - NASZ POWIAT uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GRACZ Maciej Mariusz 

  – ZIMNY Robert 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 17. 

Wybory do Rady Powiatu Ostrowskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 

27 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 128 504. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 58 810 osób, to jest 

45,77% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 
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  1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 15 KWW MACIEJ KLÓSAK - NOWY OSTRÓW 

  5) lista nr 16 KWW WŁODZIMIERZA JĘDRZEJAKA PS - LEWICA 

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 8051; 

  4) głosów ważnych oddano 7567; 

  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: 

  – EWIAK Marek 

  – RAJSKI Paweł Józef 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 

tej listy została wybrana: 

  – MALĄG Marlena Magdalena 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW WŁODZIMIERZA JĘDRZEJAKA PS - LEWICA uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – JĘDRZEJAK Włodzimierz 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 9437; 

  4) głosów ważnych oddano 8927; 

  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: 

  – KNOPIŃSKI Andrzej Wojciech 

  – KRAKOWSKI Stanisław 

  – LERACZYK Andrzej Stanisław 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 

tej listy została wybrana: 
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  – KIERSTEIN Aleksandra Maria 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW WŁODZIMIERZA JĘDRZEJAKA PS - LEWICA uzyskała 

1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – KĘDZIERSKA-JACHIMEK 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 8047; 

  4) głosów ważnych oddano 7504; 

  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: 

  – BIERŁA Dariusz 

  – PODSADNA Beata Ewa 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – MIKOŁAJCZYK Łukasz 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW WŁODZIMIERZA JĘDRZEJAKA PS - LEWICA uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – MICHALAK Leszek Hieronim 

  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 8189; 

  4) głosów ważnych oddano 7076; 

  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: 

  – WOJTCZAK Arkadiusz Jan 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – WALCZAK Jerzy Łukasz 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – ŁAWNICZAK Tomasz 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW WŁODZIMIERZA JĘDRZEJAKA PS - LEWICA uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 
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  – MICHALCZAK Marek 

  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 10468; 

  4) głosów ważnych oddano 9288; 

  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: 

  – SZEMPIŃSKI Mieczysław Antoni 

  – WALKOWSKI Piotr 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radną z tej listy została wybrana: 

  – TOMASZEWSKA Maria 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – BARTCZAK Jacek Krzysztof 

  – PACHOLCZYK Roman Wacław 

  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 14618; 

  4) głosów ważnych oddano 13100; 

  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: 

  – KĄTNY Jerzy 

  – RASIAK Krzysztof Stanisław 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – ZIĄBKA Tomasz Mieczysław 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – FINKE Grzegorz 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW WŁODZIMIERZA JĘDRZEJAKA PS - LEWICA uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 
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  – WAJS Józef Włodzimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 18. 

Wybory do Rady Powiatu w Ostrzeszowie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 2 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 

17 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 43 580. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 22 640 osób, to jest 

51,95% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 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 9 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 11571; 

  4) głosów ważnych oddano 10680; 

  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: 

  – DEMBSKA Halina Barbara 

  – SZMAJ Zbyszko Władysław 

  – WITKOWSKA Zofia 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 4 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JANICKI Lech Kazimierz 

  – MATYSZKIEWICZ Mieczysław Ignacy 

  – MICKIEWICZ Adam 

  – POPRAWA Zdzisław Stanisław 

  
c) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – OBSADNY Kazimierz 

  – PELC 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 11069; 

  4) głosów ważnych oddano 9934; 

  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: 

  – KĘDZIA Jan 

  – PUCHAŁA Jan Marek 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – POWĄZKA Marianna Józefa 

  – PTAK Maksymilian 

  – PUSTKOWSKI Robert 

  
c) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – IBRON Jacek Krzysztof 

  – MAJEWSKA-KUPIDURA Aldona Maria 

  
d) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 

tej listy została wybrana: 

  – GORZELANNA Maria Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 19. 

Wybory do Rady Powiatu w Pile 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 

25 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 108 833. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 50 639 osób, to jest 

46,53% 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 KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W PILE 

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 5058; 

  4) głosów ważnych oddano 4794; 

  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: 

  – PARTYKA Leszek Wojciech 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – JASIŃSKI Jerzy 

  
c) 

  

lista nr 15 – KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W PILE uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – MATYSKO 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 7668; 

  4) głosów ważnych oddano 7176; 

  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: 

  – JOPEK Józef 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JEŻEWSKI Franciszek Władysław 

  – RUTKOWSKA-KRUPKA Mirosława Wanda 

  
c) 

  

lista nr 15 – KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W PILE uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 
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  – MADEJ Marian Edward 

  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 5333; 

  4) głosów ważnych oddano 5068; 

  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: 

  – PRZEWOREK Zbigniew 

  
b) 

  

lista nr 15 – KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W PILE uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – PABICH Krzysztof 

  – WĄDOŁOWSKI 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 6644; 

  4) głosów ważnych oddano 6244; 

  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: 

  – KUŁAGA Zenon 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – AUGUSTYN Maria Stefania 

  – WINKLER Włodzimierz 

  
c) 

  

lista nr 15 – KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W PILE uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – SULIMA Kazimierz Tadeusz 

  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 9477; 

  4) głosów ważnych oddano 8409; 

  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: 

  – JENDRZEJEWSKI Stanisław Franciszek 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – PIKULIK Jan Marek 

  
c) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radną z tej listy została wybrana: 

  – JAGODZIŃSKA Bogusława 

  
d) 

  

lista nr 15 – KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W PILE uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – WASIAK Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5818; 

  4) głosów ważnych oddano 5121; 

  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: 

  – ZYCH Wiesław Paweł 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radną z tej listy została wybrana: 

  – SATURSKA Izabela Maria 

  
c) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – MANTAJ Mirosław 

  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 10641; 

  4) głosów ważnych oddano 9342; 

  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: 

  – GAPIŃSKA Hanna Małgorzata 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 



– 608 – 

  

  – PIECHOCKI Stefan 

  
c) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MARTENKA Marian Edmund 

  – STAŃCZAK Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 20. 

Wybory do Rady Powiatu w Pleszewie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 

19 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 49 847. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 26 923 osób, to jest 

54,01% 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 15 KWW NASZ DOM 

  5) lista nr 16 KW STOW. "RAZEM DLA ZIEMI PLESZEWSKIEJ" 

  6) lista nr 17 KWW MIŁOŚNIKÓW ZIEMI PLESZEWSKIEJ 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 9 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 13030; 

  4) głosów ważnych oddano 11979; 

  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: 

  – KARALUS Michał Roman 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – KACZMAREK Michał Bartosz 

  – SITNICKI Mariusz Radosław 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 

tej listy została wybrana: 

  – RESZEL Renata Magdalena 

  
d) 

  

lista nr 15 – KWW NASZ DOM uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 

wybrany: 

  – BANDOSZ Jan 

  
e) 

  

lista nr 16 – KW STOW. "RAZEM DLA ZIEMI PLESZEWSKIEJ" uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KUBERKA Mirosław Ryszard 

  – SZCZEPANIAK Dariusz Józef 

  
f) 

  

lista nr 17 – KWW MIŁOŚNIKÓW ZIEMI PLESZEWSKIEJ uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KOŁTUNIEWSKI Mieczysław Jan 

  – MADALIŃSKI 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 6583; 

  4) głosów ważnych oddano 5887; 

  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: 

  – GÓRCZYŃSKA Maria Jolanta 

  – OWCZAREK-NEUMANN Maria Genowefa 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – RODEK Zbigniew Stefan 

  
c) 

  

lista nr 16 – KW STOW. "RAZEM DLA ZIEMI PLESZEWSKIEJ" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KOPCZYŃSKI Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3951; 

  4) głosów ważnych oddano 3418; 
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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: 

  – PANKOWIAK Jolanta Maria 

  – SZEWCZYK Marek 

  
b) 

  

lista nr 16 – KW STOW. "RAZEM DLA ZIEMI PLESZEWSKIEJ" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – SZÓSTAK Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3359; 

  4) głosów ważnych oddano 2991; 

  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: 

  – TUPAŁA Agnieszka Magdalena 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – MACIASZEK Waldemar 

  
c) 

  

lista nr 16 – KW STOW. "RAZEM DLA ZIEMI PLESZEWSKIEJ" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – WALCZAK Marian Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 21. 

Wybory do Rady Powiatu Poznańskiego 

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 249 813. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 120 419 osób, to jest 

48,20% 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 NIEZALEŻNI DLA POWIATU 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 17150; 

  4) głosów ważnych oddano 15581; 

  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: 

  – NOWACZYK Leszek 

  – ROBASZYŃSKI Krzysztof Marian 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – LEWANDOWSKA Katarzyna Maria 

  – ŁUBIŃSKI Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 14509; 

  4) głosów ważnych oddano 13408; 

  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: 

  – DOBROWOLSKI Jarosław Stanisław 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GRABKOWSKI Jan 

  – PALKA Mariusz 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 
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  – POMIN Ryszard 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 18689; 

  4) głosów ważnych oddano 17556; 

  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: 

  – BURDAJEWICZ Piotr 

  – GŁOWACKA Grażyna Irena 

  – SEMBA Krystyna 

  
b) 

  

lista nr 15 – KWW NIEZALEŻNI DLA POWIATU uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KIEJNICH Przemysław 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 15980; 

  4) głosów ważnych oddano 14916; 

  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: 

  – ANTONIEWICZ Barbara 

  – BOCIAN Paweł 

  – DOLATA Agnieszka Barbara 

  
b) 

  

lista nr 15 – KWW NIEZALEŻNI DLA POWIATU uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – LIS Marek 

  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 20731; 

  4) głosów ważnych oddano 19201; 

  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: 

  – JANKOWSKI Zbigniew 

  – LASKOWSKI Andrzej 

  – WIELOCH Mirosław 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 

tej listy została wybrana: 

  – KORCZ Jolanta 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW NIEZALEŻNI DLA POWIATU uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – SOBIŁO Andrzej Piotr 

  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 18360; 

  4) głosów ważnych oddano 16674; 

  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: 

  – KAŁUZIŃSKI Jan 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – ANDRUSIAK Zbigniew Bogdan 

  – WALIGÓRA Seweryn Michał 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – MIKOŁAJCZAK Zdzisław 

  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 15000; 

  4) głosów ważnych oddano 13369; 

  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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  – DURSKI Jacek Bartłomiej 

  – PRZYBYLSKI Leszek Marian 

  
b) 

  

lista nr 15 – KWW NIEZALEŻNI DLA POWIATU uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – HALBER Małgorzata Barbara 

  – LESIŃSKA Ewa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 22. 

Wybory do Rady Powiatu Rawickiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 

19 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 47 428. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 22 612 osób, to jest 

47,68% 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 KW SAMORZĄDOWA AKCJA WYBORCZA 

  5) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W RAWICZU 

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 3630; 

  4) głosów ważnych oddano 3269; 

  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: 

  – MŁYNEK Ireneusz Piotr 

  
b) 

  

lista nr 15 – KW SAMORZĄDOWA AKCJA WYBORCZA uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – CEGLAREK Wiesław Antoni 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W RAWICZU 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 
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  – DUBIEL Maciej 

  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 4875; 

  4) głosów ważnych oddano 4240; 

  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: 

  – KOSZAREK Zbigniew 

  – MAĆKOWIAK Marian Zbigniew 

  
b) 

  

lista nr 15 – KW SAMORZĄDOWA AKCJA WYBORCZA uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KRZYŻOSIAK Romuald Bernard 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W RAWICZU 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – MAŁECKI Fabian 

  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 4037; 

  4) głosów ważnych oddano 3504; 

  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: 

  – JÓRDECZKA Antoni Alojzy 

  
b) 

  

lista nr 15 – KW SAMORZĄDOWA AKCJA WYBORCZA uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – BANDURA Adam Kazimierz 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W RAWICZU 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – SYNORACKI Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 9 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 10070; 

  4) głosów ważnych oddano 9149; 
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  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – MAĆKOWIAK Zdzisław 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GWIZDEK Sławomir 

  – SUCHANECKI Mariusz Grzegorz 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – KOŁECZKO Rudolf Marcin 

  
d) 

  

lista nr 15 – KW SAMORZĄDOWA AKCJA WYBORCZA uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DUBICKI Piotr 

  – WOLNY Zygmunt Józef 

  
e) 

  

lista nr 16 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W RAWICZU 

uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – OSIŃSKI Maciej Czesław 

  – SIERPOWSKI Jan 

  – WALUS Andrzej Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 23. 

Wybory do Rady Powiatu Słupeckiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 

17 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 47 690. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 24 763 osób, to jest 

51,92% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 



– 617 – 

  

  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 KKW LEWICA 

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 5780; 

  4) głosów ważnych oddano 5440; 

  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: 

  – PYRZYK Michał 

  – ROGA Mariusz Bogusław 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – ZIELIŃSKI Zygmunt Józef 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – MIERNIK Waldemar 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6233; 

  4) głosów ważnych oddano 5628; 

  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: 

  – ORCHOWSKI Jerzy 

  – ZIELIŃSKI Stefan Józef 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – DROPIŃSKI Przemysław 

  – KUBIAK Jan Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5282; 

  4) głosów ważnych oddano 4767; 

  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: 

  – DYKSZAK Czesław 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – JASTRZĄB Bogdan 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – SZCZEPANKIEWICZ Jacek 

  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 3771; 

  4) głosów ważnych oddano 3432; 

  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: 

  – KAZUŚ-WRÓBLEWSKA Aleksandra Justyna 

  – WOŹNIAK Leszek Jan 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KRÓL Mariusz 

  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 3697; 

  4) głosów ważnych oddano 3303; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – HIEROWSKI Dawid 

  – KROTOSZYŃSKI Tadeusz Andrzej 

  – STENCEL Stefan Michał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 24. 

Wybory do Rady Powiatu w Szamotułach 

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 69 402. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 36 302 osób, to jest 

52,31% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 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 NASZ REGION 

  6) lista nr 16 KW FORUM OBYWATELSKIE 

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 4931; 

  4) głosów ważnych oddano 4333; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – NOWAK Przemysław Piotr 

  
b) 

  

lista nr 16 – KW FORUM OBYWATELSKIE uzyskała 2 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 
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  – BŁAJET Ludwik 

  – SPYCHAŁA Andrzej Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7197; 

  4) głosów ważnych oddano 6268; 

  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: 

  – GAŁKA Zenon Władysław 

  – ŁANOSZKA Radosław 

  – PIEPRZYK Jan 

  
b) 

  

lista nr 16 – KW FORUM OBYWATELSKIE uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – AUGUSTYNEK Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5014; 

  4) głosów ważnych oddano 4466; 

  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: 

  – FLIGER Andrzej Mirosław 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – RUTNICKI Andrzej Józef 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW NASZ REGION uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – HŁADKI Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 7 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 11156; 

  4) głosów ważnych oddano 10306; 
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  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KWAŚNIEWICZ Józef Kazimierz 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – FLOREK Jan 

  – TRĄBCZYŃSKI Maciej Józef 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 

tej listy została wybrana: 

  – PRZYBYLSKA Maria Małgorzata 

  
d) 

  

lista nr 16 – KW FORUM OBYWATELSKIE uzyskała 3 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – BOROWIEC Marian 

  – KAŁUŻYŃSKA Alicja Teresa 

  – KOWZAN Paweł Roman 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8004; 

  4) głosów ważnych oddano 7062; 

  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: 

  – ZIMNY Rafał Grzegorz 

  
b) 

  

lista nr 15 – KWW NASZ REGION uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy 

zostali wybrani: 

  – BUGAJ Paweł 

  – WIECZÓR Mirosław Piotr 

  
c) 

  

lista nr 16 – KW FORUM OBYWATELSKIE uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – MICHALAK Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 25. 

Wybory do Rady Powiatu Średzkiego 

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 44 154. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 22 189 osób, to jest 

50,25% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 15 KW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU ŚREDZKIEGO 

  4) lista nr 16 KWW GŁOS POWIATU ŚREDZKIEGO 

  5) lista nr 17 KWW ŚREDZKA LEWICA 

  6) lista nr 18 KWW NASZA ŚRODA W POWIECIE 

  7) lista nr 20 KWW WOJCIECHA ZIĘTKOWSKIEGO 

  8) lista nr 21 KW "ZIEMIA ŚREDZKA" 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 9 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 12416; 

  4) głosów ważnych oddano 11171; 

  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: 

  – JASKUŁA Janusz Władysław 

  
b) 

  

lista nr 17 – KWW ŚREDZKA LEWICA uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – KEMPA Julian 

  
c) 

  

lista nr 18 – KWW NASZA ŚRODA W POWIECIE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – ŁUKASZEWSKI Paweł Krzysztof 

  
d) 

  

lista nr 20 – KWW WOJCIECHA ZIĘTKOWSKIEGO uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – BEDNARZ Marcin Robert 

  – PIECHOCKI Przemysław Szczepan 

  – STRUGAREK Wiesława Maria 

  
e) 

  

lista nr 21 – KW "ZIEMIA ŚREDZKA" uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – CICHOWLAS Zbigniew Kazimierz 

  – GNIOTOWSKI Andrzej Marian 

  – PIEKARSKI Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3481; 

  4) głosów ważnych oddano 3133; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 15 – KW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU ŚREDZKIEGO 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JĘDRZAK Zdzisław Marek 

  – KOMINEK Stefan 

  
b) 

  

lista nr 21 – KW "ZIEMIA ŚREDZKA" uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 

została wybrana: 

  – DOERFFER - JAMBOR Róża Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6292; 

  4) głosów ważnych oddano 5576; 

  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: 

  – OCHOWIAK Antoni 

  
b) 

  

lista nr 15 – KW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU ŚREDZKIEGO 

uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – JARZEMBOWSKA Renata Elżbieta 

  
c) 

  

lista nr 18 – KWW NASZA ŚRODA W POWIECIE uzyskała 1 mandat; radną 

z tej listy została wybrana: 
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  – FERTAŁA Małgorzata 

  
d) 

  

lista nr 20 – KWW WOJCIECHA ZIĘTKOWSKIEGO uzyskała 1 mandat; 

radną z tej listy została wybrana: 

  – ZIMOCH Anna Maria 

  
e) 

  

lista nr 21 – KW "ZIEMIA ŚREDZKA" uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – NOWAKOWSKI Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 26. 

Wybory do Rady Powiatu w Śremie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 

17 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 46 985. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 20 960 osób, to jest 

44,61% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  5) lista nr 15 KW KOMITET OBYWATELSKI 

  6) lista nr 16 KWW "WSPÓLNY ŚREM" 

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 7284; 

  4) głosów ważnych oddano 6303; 

  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: 

  – SKRZYPNIAK Piotr 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – KMIECIK Zofia Józefa 

  – STĘPA Teodor 

  
c) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – DUDZIŃSKI Wojciech 

  
d) 

  

lista nr 15 – KW KOMITET OBYWATELSKI uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – RYLSKI Jerzy Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7030; 

  4) głosów ważnych oddano 6501; 

  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: 

  – SZYDŁOWSKI Roman Grzegorz 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CICHARSKI Daniel Sebastian 

  – KOCIEMBA Mariusz Jacek 

  – RUTA Piotr Marcin 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – KLACZYŃSKI Tomasz Robert 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW "WSPÓLNY ŚREM" uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 

została wybrana: 

  – MICHALSKA Elżbieta Maria 

  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 6646; 

  4) głosów ważnych oddano 6035; 

  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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  – TOBOŁA Paweł Tadeusz 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CIESIÓŁKA Ewa 

  – JAHNS Zenon Jan 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – WOJNA Paweł 

  
d) 

  

lista nr 15 – KW KOMITET OBYWATELSKI uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – WACZYŃSKI Tadeusz Adam 

  
e) 

  

lista nr 16 – KWW "WSPÓLNY ŚREM" uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 

została wybrana: 

  – RATAJCZAK Hanna Barbara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 27. 

Wybory do Rady Powiatu Tureckiego 

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 67 431. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 36 250 osób, to jest 

53,76% 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 KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE RiP 

  6) lista nr 16 KW TOWARZYSTWO 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 11149; 

  4) głosów ważnych oddano 10465; 
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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: 

  – PYZIAK Franciszek 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DZIECIĄTKOWSKA-PIEŚCIK Anita Teresa 

  – ZIELONY Aleksander Jarosław 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – KUBIAK Marek 

  
d) 

  

lista nr 15 – KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE RiP uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – BRONISZEWSKI Mirosław Paweł 

  
e) 

  

lista nr 16 – KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – RYBACKI Roman Edmund 

  – SOCHACKI Andrzej 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 12307; 

  4) głosów ważnych oddano 11158; 

  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: 

  – WOJTKOWIAK Zdzisław Franciszek 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – TROCHA Henryk Michał 

  
c) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – WOJTKOWIAK Andrzej 

  
d) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 
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  – GOLCZYŃSKA Małgorzata Jolanta 

  – RADECKI Bohdan Zenon 

  
e) 

  

lista nr 15 – KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE RiP uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – CICHY Zdzisław 

  
f) 

  

lista nr 16 – KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KRANC Henryk 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 7874; 

  4) głosów ważnych oddano 7197; 

  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: 

  – RUSEK Wojciech Ryszard 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KARSKI Władysław Zenon 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 

tej listy została wybrana: 

  – SZKLANKO-PAWLIC Katarzyna 

  
d) 

  

lista nr 15 – KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE RiP uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – BARTOSIK Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4920; 

  4) głosów ważnych oddano 4523; 

  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: 

  – KRAWCZYK Krystian Piotr 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 
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  – BARTOSIK Ryszard 

  
c) 

  

lista nr 16 – KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – HARASNY Michał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 28. 

Wybory do Rady Powiatu Wągrowieckiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 

19 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 54 042. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 24 770 osób, to jest 

45,83% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 15 KW SAMORZĄDNOŚĆ WĄGROWIECKA 2000 

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 8813; 

  4) głosów ważnych oddano 8204; 

  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: 

  – PAŁCZYŃSKI Piotr Tomasz 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – WOŹNIAK Robert Jan 

  
c) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – PIASECKI Jerzy Marek 

  – SPRINGER Jerzy Andrzej 

  
d) 

  

lista nr 15 – KW SAMORZĄDNOŚĆ WĄGROWIECKA 2000 uzyskała 

3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GĄSIOREK Stanisław Franciszek 

  – PIECHOCKI Michał Damian 

  – WOJEWÓDZKA-KUCZ Irena 

  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 7548; 

  4) głosów ważnych oddano 6695; 

  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: 

  – BIELECKI Andrzej Jan 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KRANC Tomasz Bronisław 

  – OSUCH Małgorzata Grażyna 

  
c) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – GRABOWSKI Zbigniew 

  
d) 

  

lista nr 15 – KW SAMORZĄDNOŚĆ WĄGROWIECKA 2000 uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – JAKUBIAK Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4897; 

  4) głosów ważnych oddano 4423; 

  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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  – KIDA Stanisław 

  – SYNORACKI Tadeusz 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – OWCZARZAK Grzegorz Michał 

  
c) 

  

lista nr 15 – KW SAMORZĄDNOŚĆ WĄGROWIECKA 2000 uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – MIGASIEWICZ Krzysztof 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 3512; 

  4) głosów ważnych oddano 3155; 

  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: 

  – KUFEL Tomasz Władysław 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – BAŁDYGA Grzegorz 

  
c) 

  

lista nr 15 – KW SAMORZĄDNOŚĆ WĄGROWIECKA 2000 uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – BRZOSTOWSKI Jacek Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 29. 

Wybory do Rady Powiatu Wolsztyńskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 

17 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 43 660. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 22 278 osób, to jest 

51,03% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 
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  1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 15 KWW WOLSZTYŃSKI BLOK WYBORCZY 

  4) lista nr 16 KWW "POROZUMIENIE DLA GMIN I POWIATU" 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5823; 

  4) głosów ważnych oddano 5057; 

  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: 

  – FRĄCKOWIAK Janusz 

  – SKORUPKA Stanisław 

  
b) 

  

lista nr 15 – KWW WOLSZTYŃSKI BLOK WYBORCZY uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – MAY Sebastian 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW "POROZUMIENIE DLA GMIN I POWIATU" uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – ZAJĄC Janusz Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4927; 

  4) głosów ważnych oddano 4198; 

  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: 

  – WITA Andrzej 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KOLESIŃSKI Jacek 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW "POROZUMIENIE DLA GMIN I POWIATU" uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – BIRK Hieronim 

  – SOBKOWIAK Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 9 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 11528; 

  4) głosów ważnych oddano 10520; 

  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: 

  – RUBACH Leszek 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – LIS Wojciech 

  – SKROBISZ Jacek Józef 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW WOLSZTYŃSKI BLOK WYBORCZY uzyskała 

3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – ANDRYS Roman Franciszek 

  – MIKOŁAJEWSKA Justyna Maria 

  – NOWAK Michał 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW "POROZUMIENIE DLA GMIN I POWIATU" uzyskała 

3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KURP Ryszard Andrzej 

  – MROZKOWIAK Janusz 

  – PIOSIK Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 30. 

Wybory do Rady Powiatu we Wrześni 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 

19 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 59 990. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 26 082 osób, to jest 

43,48% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 
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  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  5) lista nr 15 KW OBYWATELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 

  6) lista nr 16 KWW SAMORZĄDNY POWIAT 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5647; 

  4) głosów ważnych oddano 5104; 

  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: 

  – BALICKI Robert Adam 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radną z tej listy została wybrana: 

  – WASZAK Teresa 

  
c) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – SZABLIKOWSKI Andrzej Eugeniusz 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW SAMORZĄDNY POWIAT uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – SZAFAREK Józef Wojciech 

  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 6419; 

  4) głosów ważnych oddano 5774; 

  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: 

  – MAZURKIEWICZ Jerzy Janusz 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radną z tej listy została wybrana: 
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  – WALIGÓRA Henryka 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW SAMORZĄDNY POWIAT uzyskała 2 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – BALCERZAK Janusz 

  – ZIĘTY Rafał 

  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 4398; 

  4) głosów ważnych oddano 4117; 

  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: 

  – STAWICKI Leszek Grzegorz 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KRUK Bogdan 

  
c) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KWIATKOWSKI Bogumił Alojzy 

  
d) 

  

lista nr 16 – KWW SAMORZĄDNY POWIAT uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – KAŹMIERCZAK Grzegorz 

  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 9618; 

  4) głosów ważnych oddano 9097; 

  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: 

  – TACIAK Maria 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – KUCZORA Przemysław Grzegorz 

  – PRZYJEMSKI Marek Piotr 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – HIRSCHFELD Przemysław Zbigniew 

  
d) 

  

lista nr 15 – KW OBYWATELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – WOJCIECHOWSKI Krzysztof Michał 

  
e) 

  

lista nr 16 – KWW SAMORZĄDNY POWIAT uzyskała 2 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – JAŚNIEWICZ Dionizy Wiesław 

  – TOMCZAK Stefan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 31. 

Wybory do Rady Powiatu Złotowskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 

19 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 55 195. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 28 463 osób, to jest 

51,57% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  5) lista nr 16 KW SWP "WSPÓLNY POWIAT" 

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 7481; 

  4) głosów ważnych oddano 6850; 

  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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  – JASKÓLSKI Mirosław Stanisław 

  – KLÓSKA Rafał Włodzimierz 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – FIDLER Tomasz Sylwester 

  – PUFAL Karol 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – PODMOKŁY 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 4454; 

  4) głosów ważnych oddano 3993; 

  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: 

  – SIKORA Ryszard 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – RUNGE Roman Stanisław 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE uzyskała 1 mandat; 

radną z tej listy została wybrana: 

  – HARBUZIŃSKA - TUREK Jadwiga Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4659; 

  4) głosów ważnych oddano 4220; 

  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: 

  – KITOWSKI Marek 

  
b) 

  

lista nr 15 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 
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  – ZAJĄC Jan 

  
c) 

  

lista nr 16 – KW SWP "WSPÓLNY POWIAT" uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – PIETRZAK 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 7762; 

  4) głosów ważnych oddano 6907; 

  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: 

  – KOZICZ Elżbieta Irena 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – BIELUSZKO Kazimierz 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GOŁAWSKI Ryszard 

  – PODLEWSKI Jerzy Wiktor 

  
d) 

  

lista nr 16 – KW SWP "WSPÓLNY POWIAT" uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – TRELA Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4107; 

  4) głosów ważnych oddano 3658; 

  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: 

  – DUSZARA Romuald Michał 

  
b) 

  

lista nr 15 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JASIŁEK Andrzej Kazimierz 

  – KWAŚNY Zdzisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Dział V 

Wybory do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
 

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 2 702 930. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 271 549 osób, to jest 

47,04% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 165770; 

  4) głosów ważnych oddano 157815; 

  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: 

  – WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 4 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DYMARSKI Lech Henryk 

  – SOKOŁOWSKA Tatiana Marta 

  – WITUSKI Maciej Maria 

  – WOJTASIAK Leszek Jan 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 

tej listy została wybrana: 

  – STRYJSKA Małgorzata Irena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 230111; 

  4) głosów ważnych oddano 192021; 

  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: 

  – AJCHLER Zbigniew Czesław 

  – MIKOŁAJCZAK Stefan Wojciech 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KADO Jerzy 

  
c) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BUGAJSKI Tomasz 

  – JANYSKA Maria Małgorzata 

  – SZOPIŃSKI Henryk Marian 

  
d) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – PORZUCEK Marcin Bartosz 

  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 241233; 

  4) głosów ważnych oddano 205070; 

  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: 

  – NIEDBAŁA Marek Leon 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – JANKOWIAK Wojciech 

  
c) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 4 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 



– 641 – 

  

  – GRABKOWSKA Maria Hanna 

  – POŚLEDNIA Krystyna 

  – TREPIŃSKI Bogdan Kazimierz 

  – WOŹNIAK Marek 

  
d) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – CZERWIŃSKI Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181356; 

  4) głosów ważnych oddano 148848; 

  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: 

  – KUJAWA Karol 

  – PAŁASZ Kazimierz Czesław 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – CIEŚLAK Czesław 

  
c) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – DĄBROWSKI Maciej 

  
d) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – SPYCHALSKI Błażej Henryk 

  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 229358; 

  4) głosów ważnych oddano 193454; 

  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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  – KOŚCIELNY Kazimierz Walerian 

  – MROZIŃSKI Andrzej Piotr 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GRABOWSKI Krzysztof Andrzej 

  – GRZESIEK Jan 

  
c) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – NOWAK Barbara Wiesława 

  – ŻELANOWSKI Rafał Maciej 

  
d) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – MOSIŃSKI Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 7 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 223721; 

  4) głosów ważnych oddano 180148; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – WIŚNIEWSKI Maciej Medard 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – HAUPT Zbigniew Andrzej 

  – MARSZAŁEK Franciszek 

  
c) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DUDA Karolina Anna 

  – MUNYAMA Killion Munzele 

  – POŚLEDNIK Marian 

  
d) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – SOWA Marek Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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(miejsce na pieczęć Komisarza Wyborczego) 

Komisarz Wyborczy 

 ..........................................................................  

(imię i nazwisko) 

 


