
OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W LUBLINIE I 

z dnia 24 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 

2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Lublinie I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego, 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 234 rad, z czego: 

1) do 213 rad gmin, z tego: 

a) do 200 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

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

2) do 20 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Lubelskiego. 

2. Wybierano łącznie 3722 radnych, z czego: 

1) 3289 radnych rad gmin, z tego: 

a) 3000 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 289 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 400 radnych rad powiatów; 

3) 33 radnych Sejmiku Województwa Lubelskiego. 

3. Wybrano łącznie 3722 radnych, z czego: 

1) 3289 radnych rad gmin, z tego: 

a) 3000 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 289 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 400 radnych rad powiatów; 

3) 33 radnych Sejmiku Województwa Lubelskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 3147 okręgach wyborczych. 

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

6. Głosowanie przeprowadzono w 2963 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 184 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 
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w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 184 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 1892 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 200 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 

3000 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 3000 radnych spośród 8473 kandydatów zgłoszonych przez 596 komitetów 

wyborczych, w tym 535 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców. 

3. Wybrano 3000 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1035245 osób, w tym 16 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 574831 osobom, w tym 15 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 574355 osób, to jest 

55,48% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 562342, to jest 97,91% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 12013, to jest 2,09% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 3097, to jest 25,78%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8900, to jest 

74,09%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 

16, to jest 0,13%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 2816 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 184 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 184 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 1379 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 13 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 53 okręgi wyborcze. 

2. Wybierano 289 radnych spośród 1620 kandydatów zgłoszonych na 227 listach 

kandydatów przez 40 komitetów wyborczych. 
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3. Wybrano 289 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 629213 osób, w tym 14 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 334212 osobom, w tym 12 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 333922 osób, to jest 

53,07% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 326383, to jest 97,74% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 7539, to jest 2,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1)  postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 3732, to jest 49,50%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 3807, to jest 

50,50%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 53 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 482 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

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

wyborczych. 

2. Wybierano 400 radnych spośród 2382 kandydatów zgłoszonych na 382 listach 

kandydatów przez 43 komitety wyborcze. 

3. Wybrano 400 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1303836 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 716581 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 715882 osób, to jest 

54,91% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 680919, to jest 95,12% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 34963, to jest 4,88% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1)  postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 20487, to jest 58,60%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14476, to jest 

41,40%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 
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9. Głosowanie przeprowadzono w 89 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1587 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Lubelskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Lubelskiego utworzono 5 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 33 radnych spośród 367 kandydatów zgłoszonych na 49 listach kandydatów 

przez 12 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 33 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1720230 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 935291 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 933993 osób, to jest 

54,29% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 875101, to jest 93,69% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 58892, to jest 6,31% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1)  postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 19307, to jest 32,78%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 39585, to jest 

67,22%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1892 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 1. 

Wybory do Rady Gminy Abramów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3386. 

3. Karty do głosowania wydano 2093 osobom. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2092 osób, to jest 

61,78% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2048, to jest 97,90% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 44, to jest 2,10% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 18, to jest 40,91%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 26, to jest 

59,09%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 249; 

4) karty do głosowania wydano 154 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 153; 

7) radnym został wybrany: 

― MAZUR Marcin, 

z listy nr 13 KWW DLA GMINY. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 285; 

4) karty do głosowania wydano 169 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 165; 

7) radną została wybrana: 

― LICHAJ Agata Danuta, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 294; 

4) karty do głosowania wydano 192 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 192; 

6) głosów ważnych oddano 190; 

7) radnym został wybrany: 

― KARCZMARZ Ireneusz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 248; 

4) karty do głosowania wydano 158 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 153; 

7) radną została wybrana: 

― ŁYSIAK Beata Grażyna, 

z listy nr 16 KWW MARKA KOWALSKIEGO. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 174; 

4) karty do głosowania wydano 108 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 106; 

7) radnym został wybrany: 

― RODAK Grzegorz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 174; 

4) karty do głosowania wydano 110 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 106; 

7) radną została wybrana: 

― CWAJDA Iwona Maria, 

z listy nr 16 KWW MARKA KOWALSKIEGO. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 199; 

4) karty do głosowania wydano 147 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 143; 

7) radnym został wybrany: 

― KOZDRUŃ Krzysztof Stanisław, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNY MARCINÓW. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 185; 

4) karty do głosowania wydano 120 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 115; 

7) radnym został wybrany: 

― ROJEK Andrzej, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 239; 

4) karty do głosowania wydano 154 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 152; 

7) radną została wybrana: 

― CZARNECKA Iwona Zdzisława, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 241; 

4) karty do głosowania wydano 136 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 136; 

7) radnym został wybrany: 

― KRASA Krzysztof, 

z listy nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM. 
 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 231; 

4) karty do głosowania wydano 146 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 144; 

7) radnym został wybrany: 

― MISZTAL Marek, 

z listy nr 15 KWW AKTYWNY ABRAMÓW. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 269; 

4) karty do głosowania wydano 153 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 146; 

7) radną została wybrana: 

― ROJEK Agnieszka, 

z listy nr 16 KWW MARKA KOWALSKIEGO. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 211; 

4) karty do głosowania wydano 116 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 116; 

7) radnym został wybrany: 

― ANTONIAK Jacek, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 187; 

4) karty do głosowania wydano 117 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 115; 

7) radną została wybrana: 

― GOLUCH Iwona, 
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z listy nr 13 KWW DLA GMINY. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 200; 

4) karty do głosowania wydano 113 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 108; 

7) radnym został wybrany: 

― ANTONIAK Mirosław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 2. 

Wybory do Rady Gminy Adamów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3942. 

3. Karty do głosowania wydano 2432 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2430 osób, to jest 

61,64% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2368, to jest 97,45% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 62, to jest 2,55% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 18, to jest 29,03%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 44, to jest 

70,97%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 11, nr 15, w 

których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 382; 

4) karty do głosowania wydano 263 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 255; 

7) radnym został wybrany: 

― GOLIAN Grzegorz Marek, 

z listy nr 14 KW PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 293; 

4) karty do głosowania wydano 208 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 206; 

7) radną została wybrana: 

― CĄKAŁA Anna Jolanta, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 273; 

4) karty do głosowania wydano 178 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 169; 

7) radnym został wybrany: 

― DZIDO Robert, 

z listy nr 15 KWW NASZA GMINA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 292; 

4) karty do głosowania wydano 173 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 169; 

7) radnym został wybrany: 

― MAJAK Mirosław Mariusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 281; 

4) karty do głosowania wydano 178 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 170; 

7) radną została wybrana: 

― BARTOSIEWICZ Anna Monika, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 268; 

4) karty do głosowania wydano 176 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 175; 

7) radną została wybrana: 

― BABIUCH Bożena, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 366; 

4) karty do głosowania wydano 227 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 222; 

7) radnym został wybrany: 

― BIADUŃ Jarosław Jan, 

z listy nr 16 KWW JEDNOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 377; 

4) karty do głosowania wydano 199 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 196; 

7) radnym został wybrany: 

― WACHNIK Paweł Marcin, 
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z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 313; 

4) karty do głosowania wydano 180 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 178; 

7) radnym został wybrany: 

― KASPRZAK Dawid, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 303; 

4) karty do głosowania wydano 173 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 165; 

7) radnym został wybrany: 

― WIĘSEK Janusz Antoni, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― BUJAK Krystyna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 202; 

4) karty do głosowania wydano 123 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 117; 

7) radnym został wybrany: 

― OLEK Jerzy Adam, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 286; 

4) karty do głosowania wydano 159 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 156; 

7) radnym został wybrany: 

― CĄKAŁA Andrzej, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 306; 

4) karty do głosowania wydano 195 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 190; 

7) radnym został wybrany: 

― BASAK Adam, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― DZIDO Mieczysław Stanisław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 3. 

Wybory do Rady Gminy Adamów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4075. 

3. Karty do głosowania wydano 2528 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2527 osób, to jest 

62,01% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2476, to jest 97,98% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 51, to jest 2,02% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 
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1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 16, to jest 31,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 35, to jest 

68,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 323; 

4) karty do głosowania wydano 202 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 199; 

7) radnym został wybrany: 

― MICHAŁUSZKO Tomasz Marek, 

z listy nr 18 KWW DARIUSZA SZYKUŁY. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 280; 

4) karty do głosowania wydano 171 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 168; 

7) radną została wybrana: 

― POLAKOWSKA Urszula Mariola, 

z listy nr 18 KWW DARIUSZA SZYKUŁY. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 309; 

4) karty do głosowania wydano 193 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 190; 

7) radnym został wybrany: 

― KOMISARCZUK Dariusz Wiesław, 

z listy nr 19 KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE. 
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4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 273; 

4) karty do głosowania wydano 139 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 136; 

7) radnym został wybrany: 

― KURYŁO Jacek Marian, 

z listy nr 18 KWW DARIUSZA SZYKUŁY. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 228; 

4) karty do głosowania wydano 133 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 131; 

7) radną została wybrana: 

― CHMIEL Joanna Barbara, 

z listy nr 18 KWW DARIUSZA SZYKUŁY. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 198; 

4) karty do głosowania wydano 130 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 130; 

7) radną została wybrana: 

― TYRKA-STEĆKO Beata, 

z listy nr 17 KWW JANA TETERYCZA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 221; 

4) karty do głosowania wydano 142 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 138; 

7) radnym został wybrany: 

― KRAWCZYK Ryszard, 
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z listy nr 18 KWW DARIUSZA SZYKUŁY. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 236; 

4) karty do głosowania wydano 170 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 163; 

7) radnym został wybrany: 

― SOŁTYS Dariusz Kazimierz, 

z listy nr 18 KWW DARIUSZA SZYKUŁY. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 237; 

4) karty do głosowania wydano 163 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 162; 

7) radnym został wybrany: 

― KAWAŁKO Jan Henryk, 

z listy nr 17 KWW JANA TETERYCZA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 216; 

4) karty do głosowania wydano 153 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 151; 

7) radnym został wybrany: 

― GRELA Krzysztof Dariusz, 

z listy nr 17 KWW JANA TETERYCZA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 232; 

4) karty do głosowania wydano 160 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 155; 
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7) radną została wybrana: 

― MATWIJ Renata Ewa, 

z listy nr 17 KWW JANA TETERYCZA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 374; 

4) karty do głosowania wydano 253 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 251; 

7) radnym został wybrany: 

― KOSTRUBIEC Piotr, 

z listy nr 18 KWW DARIUSZA SZYKUŁY. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 290; 

4) karty do głosowania wydano 149 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 149; 

7) radną została wybrana: 

― SŁOTA Katarzyna, 

z listy nr 17 KWW JANA TETERYCZA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 301; 

4) karty do głosowania wydano 177 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 172; 

7) radnym został wybrany: 

― LEWUSZ Mirosław Paweł, 

z listy nr 18 KWW DARIUSZA SZYKUŁY. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 357; 

4) karty do głosowania wydano 193 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 192; 

6) głosów ważnych oddano 181; 

7) radną została wybrana: 

― SKIBA Bożena Ela, 

z listy nr 18 KWW DARIUSZA SZYKUŁY. 
 

 

Rozdział 4. 

Wybory do Rady Gminy Aleksandrów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2614. 

3. Karty do głosowania wydano 1621 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1620 osób, to jest 

61,97% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1603, to jest 98,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 17, to jest 1,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 6, to jest 35,29%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 11, to jest 

64,71%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 168; 

4) karty do głosowania wydano 103 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 102; 

7) radnym został wybrany: 

― SWACHA Stanisław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 172; 

4) karty do głosowania wydano 112 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 111; 

7) radnym został wybrany: 

― BRODZIAK Stanisław, 

z listy nr 17 KWW JÓZEF BIAŁY. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 183; 

4) karty do głosowania wydano 113 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 112; 

7) radnym został wybrany: 

― TORBA Zenon, 

z listy nr 17 KWW JÓZEF BIAŁY. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 154; 

4) karty do głosowania wydano 86 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 85; 

7) radnym został wybrany: 

― WIŚNIEWSKI Kazimierz, 

z listy nr 18 KWW SPRAWIEDLIWA POLSKA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 161; 

4) karty do głosowania wydano 88 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 88; 

7) radnym został wybrany: 

― BIELAK Antoni, 
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z listy nr 17 KWW JÓZEF BIAŁY. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 157; 

4) karty do głosowania wydano 105 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 105; 

7) radnym został wybrany: 

― SURMACZ Waldemar, 

z listy nr 17 KWW JÓZEF BIAŁY. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 154; 

4) karty do głosowania wydano 101 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 99; 

7) radnym został wybrany: 

― MICHOŃSKI Wiesław, 

z listy nr 17 KWW JÓZEF BIAŁY. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 168; 

4) karty do głosowania wydano 102 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 99; 

7) radną została wybrana: 

― LELEŃ Teresa Maria, 

z listy nr 17 KWW JÓZEF BIAŁY. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 164; 

4) karty do głosowania wydano 102 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 101; 
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7) radnym został wybrany: 

― BIL Andrzej Stanisław, 

z listy nr 17 KWW JÓZEF BIAŁY. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 193; 

4) karty do głosowania wydano 123 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 121; 

7) radnym został wybrany: 

― KOSZARNY Krzysztof, 

z listy nr 17 KWW JÓZEF BIAŁY. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 196; 

4) karty do głosowania wydano 113 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 113; 

7) radną została wybrana: 

― WIĘCŁAW Jolanta Jadwiga, 

z listy nr 16 KWW ALEKSANDRÓW 2023. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 186; 

4) karty do głosowania wydano 110 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 110; 

7) radnym został wybrany: 

― RÓŻAŃSKI Bronisław, 

z listy nr 17 KWW JÓZEF BIAŁY. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 197; 

4) karty do głosowania wydano 125 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 125; 

6) głosów ważnych oddano 122; 

7) radnym został wybrany: 

― BOROWIEC Andrzej, 

z listy nr 18 KWW SPRAWIEDLIWA POLSKA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 187; 

4) karty do głosowania wydano 124 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 123; 

7) radnym został wybrany: 

― SURMACZ Jerzy, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 174; 

4) karty do głosowania wydano 114 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 112; 

7) radnym został wybrany: 

― HUŁAS Zdzisław Jan, 

z listy nr 16 KWW ALEKSANDRÓW 2023. 
 

 

Rozdział 5. 

Wybory do Rady Miejskiej w Annopolu 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7120. 

3. Karty do głosowania wydano 3826 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3827 osób, to jest 

53,75% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3741, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 86, to jest 2,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 
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1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 19, to jest 22,09%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 67, to jest 

77,91%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 458; 

4) karty do głosowania wydano 293 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 293; 

6) głosów ważnych oddano 288; 

7) radnym został wybrany: 

― LIS Mariusz, 

z listy nr 15 KWW „Z LUDŹMI DLA LUDZI”. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 505; 

4) karty do głosowania wydano 272 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 261; 

7) radnym został wybrany: 

― RAKWAŁ Waldemar Andrzej, 

z listy nr 14 KWW WIESŁAWA LIWIŃSKIEGO. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 601; 

4) karty do głosowania wydano 378 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 374; 

7) radnym został wybrany: 

― LIPNIACKI Jerzy, 

z listy nr 15 KWW „Z LUDŹMI DLA LUDZI”. 
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4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 501; 

4) karty do głosowania wydano 263 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 260; 

7) radną została wybrana: 

― JARMUŁA Zenobia, 

z listy nr 16 KWW MIROSŁAWA GAZDY. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 508; 

4) karty do głosowania wydano 254 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 247; 

7) radnym został wybrany: 

― ROMAŃSKI Zdzisław, 

z listy nr 14 KWW WIESŁAWA LIWIŃSKIEGO. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 425; 

4) karty do głosowania wydano 226 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 221; 

7) radnym został wybrany: 

― BOWNIK Andrzej, 

z listy nr 17 KWW ANDRZEJA BOWNIKA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 542; 

4) karty do głosowania wydano 290 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 287; 

7) radnym został wybrany: 

― TĘCZA Grzegorz Wojciech, 
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z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 521; 

4) karty do głosowania wydano 271 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 265; 

7) radną została wybrana: 

― WĄSIK Anna Wiesława, 

z listy nr 14 KWW WIESŁAWA LIWIŃSKIEGO. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 522; 

4) karty do głosowania wydano 270 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 261; 

7) radnym został wybrany: 

― WINOGRODZKI Witold, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 381; 

4) karty do głosowania wydano 215 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 210; 

7) radnym został wybrany: 

― BABIRACKI Łukasz Maciej, 

z listy nr 14 KWW WIESŁAWA LIWIŃSKIEGO. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 537; 

4) karty do głosowania wydano 250 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 244; 
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7) radną została wybrana: 

― IRACKA-BUREK Bogumiła Genowefa, 

z listy nr 14 KWW WIESŁAWA LIWIŃSKIEGO. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 335; 

4) karty do głosowania wydano 171 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 165; 

7) radną została wybrana: 

― KSIĄDZ Danuta, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 419; 

4) karty do głosowania wydano 206 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 201; 

7) radnym został wybrany: 

― KOBA Edward, 

z listy nr 14 KWW WIESŁAWA LIWIŃSKIEGO. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 494; 

4) karty do głosowania wydano 258 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 256; 

7) radną została wybrana: 

― DOMAGAŁA Julita, 

z listy nr 14 KWW WIESŁAWA LIWIŃSKIEGO. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 371; 

4) karty do głosowania wydano 209 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 209; 

6) głosów ważnych oddano 201; 

7) radną została wybrana: 

― KAWKA Elżbieta Helena, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 6. 

Wybory do Rady Gminy Baranów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3336. 

3. Karty do głosowania wydano 2134 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2129 osób, to jest 

63,82% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2073, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 56, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 12, to jest 21,43%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 44, to jest 

78,57%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 156; 

4) karty do głosowania wydano 106 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 103; 

7) radną została wybrana: 

― CIOTA Małgorzata, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 245; 

4) karty do głosowania wydano 160 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 149; 

7) radnym został wybrany: 

― NIEDBALSKI Tomasz Andrzej, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 260; 

4) karty do głosowania wydano 186 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185; 

6) głosów ważnych oddano 179; 

7) radnym został wybrany: 

― MARUSZAK Roman Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 263; 

4) karty do głosowania wydano 185 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185; 

6) głosów ważnych oddano 181; 

7) radną została wybrana: 

― OGÓREK Anna Monika, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 237; 

4) karty do głosowania wydano 162 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 157; 

7) radną została wybrana: 

― GOLUCH Marianna Helena, 
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z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 229; 

4) karty do głosowania wydano 155 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 150; 

7) radnym został wybrany: 

― GRUDKA Wojciech, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 219; 

4) karty do głosowania wydano 127 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 126; 

7) radnym został wybrany: 

― WIAK Andrzej Ryszard, 

z listy nr 15 KWW GAGOŚ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 247; 

4) karty do głosowania wydano 138 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 134; 

7) radnym został wybrany: 

― ANTONIEWICZ Stanisław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 156; 

4) karty do głosowania wydano 90 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 86; 
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7) radną została wybrana: 

― CZERSKA Krystyna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 189; 

4) karty do głosowania wydano 122 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 119; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻUREK Krzysztof, 

z listy nr 15 KWW GAGOŚ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 251; 

4) karty do głosowania wydano 165 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 160; 

7) radnym został wybrany: 

― WIRASZKA Tomasz, 

z listy nr 15 KWW GAGOŚ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 273; 

4) karty do głosowania wydano 147 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 147; 

7) radnym został wybrany: 

― GRZECHNIK Michał, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 186; 

4) karty do głosowania wydano 121 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 121; 

6) głosów ważnych oddano 119; 

7) radnym został wybrany: 

― MAZUREK Stanisław, 

z listy nr 15 KWW GAGOŚ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 276; 

4) karty do głosowania wydano 191 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 188; 

7) radną została wybrana: 

― PSZCZOŁA Małgorzata Ewelina, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 149; 

4) karty do głosowania wydano 79 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 79; 

6) głosów ważnych oddano 75; 

7) radną została wybrana: 

― IRCHA Halina Wacława, 

z listy nr 15 KWW GAGOŚ. 
 

 

Rozdział 7. 

Wybory do Rady Gminy Batorz 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1912. 

3. Karty do głosowania wydano 1209 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1210 osób, to jest 

63,28% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1171, to jest 96,78% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 39, to jest 3,22% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 
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1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 10, to jest 25,64%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 29, to jest 

74,36%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

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

nr 11, w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 204; 

4) karty do głosowania wydano 146 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 144; 

7) radną została wybrana: 

― PASTUCHA Alina Maria, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 219; 

4) karty do głosowania wydano 162 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 161; 

7) radną została wybrana: 

― ZARZECZNA Anna Dorota, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 195; 

4) karty do głosowania wydano 132 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 126; 

7) radnym został wybrany: 
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― HAŁABIS Janusz Józef, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― DYCHA Józef Jan, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 139; 

4) karty do głosowania wydano 97 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 91; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWALSKI Jarosław Janusz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 121; 

4) karty do głosowania wydano 75 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 75; 

6) głosów ważnych oddano 70; 

7) radnym został wybrany: 

― MATYSEK Andrzej, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 174; 

4) karty do głosowania wydano 106 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 106; 

7) radną została wybrana: 

― MICHAŁEK Agata, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
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8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 158; 

4) karty do głosowania wydano 105 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 103; 

7) radnym został wybrany: 

― CHAŁABIS Jarosław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― GRZEGÓRSKI Krzysztof Zbigniew, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― SMYL Jerzy, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― DZIEWA Ryszard, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 221; 

4) karty do głosowania wydano 122 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 120; 

7) radnym został wybrany: 

― TOMIŁO Grzegorz Tomasz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
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13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 99; 

4) karty do głosowania wydano 69 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 67; 

7) radną została wybrana: 

― ŁADZIAK Anna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 171; 

4) karty do głosowania wydano 88 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 80; 

7) radną została wybrana: 

― DAŚKO Sylwia, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 211; 

4) karty do głosowania wydano 107 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 103; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWALCZYK Jan, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

 

Rozdział 8. 

Wybory do Rady Gminy Bełżec 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2586. 

3. Karty do głosowania wydano 1578 osobom. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1576 osób, to jest 

60,94% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1537, to jest 97,53% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 39, to jest 2,47% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 11, to jest 28,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 28, to jest 

71,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

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

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 196; 

4) karty do głosowania wydano 110 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 108; 

7) radną została wybrana: 

― GAJDA Małgorzata, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 216; 

4) karty do głosowania wydano 135 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 132; 

7) radnym został wybrany: 

― PUDEŁKO Kazimierz, 

z listy nr 15 KWW TWOJA GMINA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 151; 

4) karty do głosowania wydano 101 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 96; 

7) radną została wybrana: 

― TRĄD Anna Maria, 

z listy nr 15 KWW TWOJA GMINA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 180; 

4) karty do głosowania wydano 126 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 123; 

7) radnym został wybrany: 

― CYWKA Janusz, 

z listy nr 16 KWW JANUSZA CYWKA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 190; 

4) karty do głosowania wydano 114 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 109; 

7) radnym został wybrany: 

― ROMAŃCZUK Ryszard, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 161; 

4) karty do głosowania wydano 101 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 97; 

7) radną została wybrana: 

― KIJKO Eliza Edyta, 

z listy nr 15 KWW TWOJA GMINA. 
 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 208; 

4) karty do głosowania wydano 122 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 118; 

7) radną została wybrana: 

― MAREK Jadwiga, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 168; 

4) karty do głosowania wydano 89 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 87; 

7) radną została wybrana: 

― SKALSKA Marzena Dorota, 

z listy nr 15 KWW TWOJA GMINA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― WAGNER Danuta, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 233; 

4) karty do głosowania wydano 135 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 132; 

7) radną została wybrana: 

― KOMADOWSKA Grażyna Urszula, 

z listy nr 15 KWW TWOJA GMINA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 178; 

4) karty do głosowania wydano 102 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 99; 

7) radnym został wybrany: 

― GMOCH Marek Władysław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 170; 

4) karty do głosowania wydano 114 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 112; 

7) radnym został wybrany: 

― KWAS Waldemar Piotr, 

z listy nr 15 KWW TWOJA GMINA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 138; 

4) karty do głosowania wydano 89 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 86; 

7) radnym został wybrany: 

― DOMINIK Adam Marek, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 155; 

4) karty do głosowania wydano 93 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 93; 

6) głosów ważnych oddano 93; 

7) radną została wybrana: 

― KOMADOWSKA Ewa Maria, 

z listy nr 15 KWW TWOJA GMINA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 242; 

4) karty do głosowania wydano 147 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radną została wybrana: 

― SZCZEPAŃSKA Magdalena Anna, 

z listy nr 17 KWW NIEZALEŻNI RAZEM. 
 

 

Rozdział 9. 

Wybory do Rady Miejskiej w Bełżycach 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10796. 

3. Karty do głosowania wydano 5741 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5738 osób, to jest 

53,15% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 5598, to jest 97,56% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 140, to jest 2,44% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 31, to jest 22,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 109, to jest 

77,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 698; 

4) karty do głosowania wydano 381 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 371; 

7) radną została wybrana: 
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― WĘGLIŃSKA Jadwiga, 

z listy nr 17 KWW IRENEUSZA ŁUCKI. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 642; 

4) karty do głosowania wydano 295 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 285; 

7) radną została wybrana: 

― PIETRZYK Ewa, 

z listy nr 19 KWW RYSZARDA GÓRY „WSPÓLNE DOBRO”. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 631; 

4) karty do głosowania wydano 354 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 354; 

6) głosów ważnych oddano 345; 

7) radnym został wybrany: 

― SOBCZAK Marcin, 

z listy nr 16 KWW LEPSZEJ ZMIANY. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 735; 

4) karty do głosowania wydano 386 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 379; 

7) radnym został wybrany: 

― KAMIŃSKI Grzegorz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 578; 

4) karty do głosowania wydano 368 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 368; 
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6) głosów ważnych oddano 361; 

7) radnym został wybrany: 

― ĆWIKLIŃSKI Krzysztof, 

z listy nr 15 KWW KRZYSZTOFA WRÓBLEWSKIEGO. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 645; 

4) karty do głosowania wydano 351 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 352; 

6) głosów ważnych oddano 338; 

7) radną została wybrana: 

― DZIEWICKA Bożena Ewa, 

z listy nr 17 KWW IRENEUSZA ŁUCKI. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 495; 

4) karty do głosowania wydano 304 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 288; 

7) radnym został wybrany: 

― ANASIEWICZ Adam Piotr, 

z listy nr 15 KWW KRZYSZTOFA WRÓBLEWSKIEGO. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 953; 

4) karty do głosowania wydano 501 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 494; 

7) radną została wybrana: 

― WÓJTOWICZ Anna, 

z listy nr 17 KWW IRENEUSZA ŁUCKI. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 778; 
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4) karty do głosowania wydano 392 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 377; 

7) radnym został wybrany: 

― BEDNARCZYK Andrzej, 

z listy nr 15 KWW KRZYSZTOFA WRÓBLEWSKIEGO. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 829; 

4) karty do głosowania wydano 420 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 401; 

7) radnym został wybrany: 

― SIRAMOWSKI Bogumił Robert, 

z listy nr 17 KWW IRENEUSZA ŁUCKI. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 705; 

4) karty do głosowania wydano 313 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 307; 

7) radnym został wybrany: 

― BRODZIAK Rafał, 

z listy nr 19 KWW RYSZARDA GÓRY „WSPÓLNE DOBRO”. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 762; 

4) karty do głosowania wydano 443 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 443; 

6) głosów ważnych oddano 434; 

7) radnym został wybrany: 

― PRUSZKOWSKI Dariusz, 

z listy nr 19 KWW RYSZARDA GÓRY „WSPÓLNE DOBRO”. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 720; 

4) karty do głosowania wydano 375 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 366; 

7) radnym został wybrany: 

― PRZYBYSZ Ireneusz Marek, 

z listy nr 17 KWW IRENEUSZA ŁUCKI. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 824; 

4) karty do głosowania wydano 439 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 436; 

7) radną została wybrana: 

― ŻYWIEC Justyna Karolina, 

z listy nr 19 KWW RYSZARDA GÓRY „WSPÓLNE DOBRO”. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 801; 

4) karty do głosowania wydano 419 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 416; 

7) radną została wybrana: 

― MAZUR Teresa, 

z listy nr 15 KWW KRZYSZTOFA WRÓBLEWSKIEGO. 
 

 

Rozdział 10. 

Wybory do Rady Gminy Biała Podlaska 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11281. 

3. Karty do głosowania wydano 6341 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6339 osób, to jest 

56,19% uprawnionych do głosowania. 
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5. Głosów ważnych oddano 6249, to jest 98,58% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 90, to jest 1,42% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 21, to jest 23,33%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 69, to jest 

76,67%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 786; 

4) karty do głosowania wydano 412 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 405; 

7) radnym został wybrany: 

― SIWIEC Mateusz Krystian, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 685; 

4) karty do głosowania wydano 328 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 324; 

7) radną została wybrana: 

― PANASIUK Joanna, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1087; 

4) karty do głosowania wydano 707 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 707; 

6) głosów ważnych oddano 692; 
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7) radnym został wybrany: 

― PLAŻUK Dariusz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 888; 

4) karty do głosowania wydano 436 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 436; 

6) głosów ważnych oddano 430; 

7) radnym został wybrany: 

― GAŁĄZKA Sebastian Piotr, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1006; 

4) karty do głosowania wydano 597 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 593; 

7) radnym został wybrany: 

― WOŁOWIK Tomasz Ryszard, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 761; 

4) karty do głosowania wydano 473 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 472; 

6) głosów ważnych oddano 462; 

7) radną została wybrana: 

― SĘCZYK Agnieszka, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 921; 

4) karty do głosowania wydano 484 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 484; 

6) głosów ważnych oddano 480; 

7) radną została wybrana: 

― OSKWAREK Monika, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 803; 

4) karty do głosowania wydano 418 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 415; 

7) radnym został wybrany: 

― ONISIEWICZ Marcin, 

z listy nr 15 KWW TWOJA GMINA BIAŁA PODLASKA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 586; 

4) karty do głosowania wydano 331 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 331; 

7) radną została wybrana: 

― RUDAWSKA Renata, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 687; 

4) karty do głosowania wydano 376 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 363; 

7) radnym został wybrany: 

― SEMERYŁO Mariusz Andrzej, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 611; 

4) karty do głosowania wydano 345 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 343; 

7) radnym został wybrany: 

― CZECZKO Marek, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 660; 

4) karty do głosowania wydano 431 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 431; 

6) głosów ważnych oddano 426; 

7) radnym został wybrany: 

― TRZECIAK Mariusz, 

z listy nr 19 KWW NASZA CZOSNÓWKA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 665; 

4) karty do głosowania wydano 370 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 370; 

6) głosów ważnych oddano 367; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚLEDŹ Stefan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 585; 

4) karty do głosowania wydano 345 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 334; 

7) radną została wybrana: 

― ZALEWSKA Bożena Teresa, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 550; 

4) karty do głosowania wydano 288 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 284; 

7) radnym został wybrany: 

― SAWCZUK Marek, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

 

Rozdział 11. 

Wybory do Rady Gminy Białopole 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2484. 

3. Karty do głosowania wydano 1376 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1376 osób, to jest 

55,39% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1348, to jest 97,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 28, to jest 2,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 6, to jest 21,43%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 22, to jest 

78,57%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 178; 

4) karty do głosowania wydano 87 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 83; 

7) radnym został wybrany: 



50 

― KAMIŃSKI Mariusz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 193; 

4) karty do głosowania wydano 127 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 125; 

7) radnym został wybrany: 

― KRASNOWSKI Mariusz, 

z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE BIAŁOPOLE 

2018. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 163; 

4) karty do głosowania wydano 82 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 81; 

7) radnym został wybrany: 

― LEŚNICKI Sławomir, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 166; 

4) karty do głosowania wydano 89 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 86; 

7) radnym został wybrany: 

― PAWELEC Sławomir Janusz, 

z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE BIAŁOPOLE 

2018. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 144; 
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4) karty do głosowania wydano 78 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 78; 

6) głosów ważnych oddano 78; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁUKASZEWSKI Artur, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 146; 

4) karty do głosowania wydano 91 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 88; 

7) radnym został wybrany: 

― WILGOS Waldemar Antoni, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 177; 

4) karty do głosowania wydano 82 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 81; 

7) radnym został wybrany: 

― NIEDŹWIEDZKI Mieczysław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 189; 

4) karty do głosowania wydano 103 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 103; 

7) radnym został wybrany: 

― GOSZCZYŃSKI Leszek, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 98; 

4) karty do głosowania wydano 66 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 66; 

6) głosów ważnych oddano 65; 

7) radnym został wybrany: 

― DANILUK Ryszard Marian, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 239; 

4) karty do głosowania wydano 132 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 127; 

7) radnym został wybrany: 

― CIĘŻKI Kazimierz Jan, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 174; 

4) karty do głosowania wydano 87 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 82; 

7) radnym został wybrany: 

― NAPORA Wiesław Andrzej, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 174; 

4) karty do głosowania wydano 95 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 95; 

7) radnym został wybrany: 

― MAJEWSKI Edward Mieczysław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
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13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 115; 

4) karty do głosowania wydano 78 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 78; 

6) głosów ważnych oddano 77; 

7) radnym został wybrany: 

― DOWIERCIAŁ Lucjan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 232; 

4) karty do głosowania wydano 126 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 124; 

7) radnym został wybrany: 

― STANISZEWSKI Henryk Jan, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 96; 

4) karty do głosowania wydano 53 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 53; 

6) głosów ważnych oddano 53; 

7) radną została wybrana: 

― KĘDZIERSKA Agnieszka Edyta, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

 

Rozdział 12. 

Wybory do Rady Gminy Biłgoraj 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9944. 

3. Karty do głosowania wydano 5090 osobom. 



54 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5089 osób, to jest 

51,18% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 4957, to jest 97,41% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 132, to jest 2,59% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 34, to jest 25,76%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 98, to jest 

74,24%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

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

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 659; 

4) karty do głosowania wydano 329 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 324; 

7) radnym został wybrany: 

― MALEC Krzysztof Franciszek, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 744; 

4) karty do głosowania wydano 395 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 395; 

6) głosów ważnych oddano 379; 

7) radnym został wybrany: 

― MALEC Krzysztof, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 472; 

4) karty do głosowania wydano 263 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 255; 

7) radną została wybrana: 

― JEDNACZ Małgorzata Łucja, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 602; 

4) karty do głosowania wydano 384 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 367; 

7) radnym został wybrany: 

― MAJEWSKI Jan Bogdan, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 786; 

4) karty do głosowania wydano 352 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 352; 

6) głosów ważnych oddano 351; 

7) radnym został wybrany: 

― MACIOCHA Wiesław Jan, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 573; 

4) karty do głosowania wydano 292 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 285; 

7) radnym został wybrany: 

― MAŁEK Marek Józef, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 660; 

4) karty do głosowania wydano 366 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 353; 

7) radnym został wybrany: 

― SOŁTYS Lucjan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 752; 

4) karty do głosowania wydano 405 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 398; 

7) radnym został wybrany: 

― KUBIK Stanisław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 859; 

4) karty do głosowania wydano 473 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 464; 

7) radnym został wybrany: 

― RÓŻAŃSKI Józef Zbigniew, 

z listy nr 18 KWW JEDNOŚĆ DEREŹNI. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― HARASIM Piotr Aleksander, 

z listy nr 19 KWW PIOTRA HARASIMA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 702; 

4) karty do głosowania wydano 356 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 349; 

7) radnym został wybrany: 

― CIOSMAK Stanisław Tadeusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 543; 

4) karty do głosowania wydano 263 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 248; 

7) radnym został wybrany: 

― MAŁYSA Marek Jerzy, 

z listy nr 16 KWW BIŁGORAJSZCZYZNA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 874; 

4) karty do głosowania wydano 394 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 388; 

7) radnym został wybrany: 

― BRYTAN Tomasz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 864; 

4) karty do głosowania wydano 397 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 382; 

7) radnym został wybrany: 

― GNOJEK Ireneusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 854; 

4) karty do głosowania wydano 421 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 414; 

7) radnym został wybrany: 

― GRABIAS Wiesław Jerzy, 

z listy nr 17 KWW SOŁECTWA SÓL II. 
 

 

Rozdział 13. 

Wybory do Rady Gminy Biszcza 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3167. 

3. Karty do głosowania wydano 1751 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1751 osób, to jest 

55,29% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1712, to jest 97,77% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 39, to jest 2,23% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 10, to jest 25,64%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 29, to jest 

74,36%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 220; 

4) karty do głosowania wydano 124 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 124; 

7) radną została wybrana: 
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― KITA Grażyna Lidia, 

z listy nr 16 KWW ZBIGNIEWA PYCZKO. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 221; 

4) karty do głosowania wydano 131 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 128; 

7) radnym został wybrany: 

― KORNAK Tadeusz Adam, 

z listy nr 17 KWW GENOWEFY GÓRNEJ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 221; 

4) karty do głosowania wydano 142 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 140; 

7) radnym został wybrany: 

― PISARCZYK Adam, 

z listy nr 16 KWW ZBIGNIEWA PYCZKO. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 202; 

4) karty do głosowania wydano 103 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 102; 

7) radnym został wybrany: 

― KOŻUSZEK Tadeusz Wawrzyniec, 

z listy nr 16 KWW ZBIGNIEWA PYCZKO. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 235; 

4) karty do głosowania wydano 147 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 
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6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radnym został wybrany: 

― STANGRET Mieczysław, 

z listy nr 17 KWW GENOWEFY GÓRNEJ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 204; 

4) karty do głosowania wydano 97 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 96; 

7) radnym został wybrany: 

― SZENIAK Eugeniusz Jan, 

z listy nr 17 KWW GENOWEFY GÓRNEJ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 218; 

4) karty do głosowania wydano 135 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 134; 

7) radnym został wybrany: 

― KRZYWIŃSKI Krzysztof, 

z listy nr 16 KWW ZBIGNIEWA PYCZKO. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 233; 

4) karty do głosowania wydano 130 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 128; 

7) radnym został wybrany: 

― MAZUREK Jerzy Karol, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 212; 
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4) karty do głosowania wydano 127 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 111; 

7) radnym został wybrany: 

― CIOSMAK Grzegorz, 

z listy nr 16 KWW ZBIGNIEWA PYCZKO. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 200; 

4) karty do głosowania wydano 106 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 103; 

7) radnym został wybrany: 

― MYSZAK Krzysztof, 

z listy nr 17 KWW GENOWEFY GÓRNEJ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 204; 

4) karty do głosowania wydano 94 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 92; 

7) radną została wybrana: 

― BUŁA Agnieszka, 

z listy nr 16 KWW ZBIGNIEWA PYCZKO. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 209; 

4) karty do głosowania wydano 96 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 95; 

7) radnym został wybrany: 

― MAŁEK Józef, 

z listy nr 17 KWW GENOWEFY GÓRNEJ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 201; 

4) karty do głosowania wydano 103 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 101; 

7) radną została wybrana: 

― PYCH Marzena, 

z listy nr 16 KWW ZBIGNIEWA PYCZKO. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 186; 

4) karty do głosowania wydano 114 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 111; 

7) radnym został wybrany: 

― KMIEĆ Tadeusz, 

z listy nr 16 KWW ZBIGNIEWA PYCZKO. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 201; 

4) karty do głosowania wydano 102 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 102; 

7) radną została wybrana: 

― MAŁEK Angelika, 

z listy nr 16 KWW ZBIGNIEWA PYCZKO. 
 

 

Rozdział 14. 

Wybory do Rady Gminy Borki 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4951. 

3. Karty do głosowania wydano 3055 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3054 osób, to jest 

61,68% uprawnionych do głosowania. 
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5. Głosów ważnych oddano 2981, to jest 97,61% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 73, to jest 2,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 28, to jest 38,36%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 45, to jest 

61,64%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 368; 

4) karty do głosowania wydano 238 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 226; 

7) radnym został wybrany: 

― KWAŚNY Tomasz Franciszek, 

z listy nr 18 KWW NASZA GMINA BORKI. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 340; 

4) karty do głosowania wydano 254 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 243; 

7) radnym został wybrany: 

― ROGULSKI Andrzej, 

z listy nr 18 KWW NASZA GMINA BORKI. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 305; 

4) karty do głosowania wydano 170 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 168; 
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7) radną została wybrana: 

― KULENTY Elżbieta, 

z listy nr 18 KWW NASZA GMINA BORKI. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 241; 

4) karty do głosowania wydano 156 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 150; 

7) radnym został wybrany: 

― BUHAJ Janusz, 

z listy nr 18 KWW NASZA GMINA BORKI. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 297; 

4) karty do głosowania wydano 184 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 179; 

7) radną została wybrana: 

― GÓRSKA Bożena, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 288; 

4) karty do głosowania wydano 195 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 189; 

7) radnym został wybrany: 

― SPOSÓB Bogdan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 396; 

4) karty do głosowania wydano 210 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 212; 

6) głosów ważnych oddano 207; 

7) radnym został wybrany: 

― CIEŚLAK Piotr, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 411; 

4) karty do głosowania wydano 255 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 249; 

7) radnym został wybrany: 

― KONDASZUK Piotr, 

z listy nr 17 KWW DZIAŁAMY DLA GMINY BORKI. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 270; 

4) karty do głosowania wydano 145 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radnym został wybrany: 

― JASZCZUK Marcin, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 278; 

4) karty do głosowania wydano 185 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185; 

6) głosów ważnych oddano 184; 

7) radną została wybrana: 

― KUCIO Danuta Ewa, 

z listy nr 18 KWW NASZA GMINA BORKI. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 383; 

4) karty do głosowania wydano 224 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 218; 

7) radną została wybrana: 

― GUZ Beata, 

z listy nr 17 KWW DZIAŁAMY DLA GMINY BORKI. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 292; 

4) karty do głosowania wydano 180 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 176; 

7) radnym został wybrany: 

― GREMPLEWSKI Rafał, 

z listy nr 18 KWW NASZA GMINA BORKI. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 367; 

4) karty do głosowania wydano 206 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 202; 

7) radnym został wybrany: 

― SOKÓŁ Stanisław, 

z listy nr 18 KWW NASZA GMINA BORKI. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 425; 

4) karty do głosowania wydano 277 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 269; 

7) radnym został wybrany: 

― BĘCZYŃSKI Henryk, 

z listy nr 16 KWW HENRYK BĘCZYŃSKI. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 290; 

4) karty do głosowania wydano 176 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 176; 

7) radnym został wybrany: 

― KRÓL Adam Józef, 

z listy nr 8 KWW KUKIZ'15. 
 

 

Rozdział 15. 

Wybory do Rady Gminy Borzechów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3194. 

3. Karty do głosowania wydano 2092 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2092 osób, to jest 

65,50% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2051, to jest 98,04% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 41, to jest 1,96% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 7, to jest 17,07%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 34, to jest 

82,93%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 149; 

4) karty do głosowania wydano 108 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 107; 

7) radnym został wybrany: 
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― BISZCZAK Władysław Adam, 

z listy nr 16 KWW GMINA BORZECHÓW NASZ WSPÓLNY DOM. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 194; 

4) karty do głosowania wydano 125 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 125; 

6) głosów ważnych oddano 120; 

7) radną została wybrana: 

― PIETRAS Marianna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 153; 

4) karty do głosowania wydano 113 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 110; 

7) radną została wybrana: 

― DROZDA Agnieszka, 

z listy nr 16 KWW GMINA BORZECHÓW NASZ WSPÓLNY DOM. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 148; 

4) karty do głosowania wydano 107 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 103; 

7) radnym został wybrany: 

― DĘBOWCZYK Stanisław Tomasz, 

z listy nr 16 KWW GMINA BORZECHÓW NASZ WSPÓLNY DOM. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 313; 

4) karty do głosowania wydano 225 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 225; 
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6) głosów ważnych oddano 221; 

7) radnym został wybrany: 

― BIENIEK Damian, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 214; 

4) karty do głosowania wydano 150 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 146; 

7) radnym został wybrany: 

― MAJEWSKI Paweł Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 299; 

4) karty do głosowania wydano 196 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 189; 

7) radnym został wybrany: 

― WÓJCIK Józef Kazimierz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 257; 

4) karty do głosowania wydano 172 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 170; 

7) radnym został wybrany: 

― DUBIL Grzegorz, 

z listy nr 16 KWW GMINA BORZECHÓW NASZ WSPÓLNY DOM. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 248; 
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4) karty do głosowania wydano 141 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 138; 

7) radnym został wybrany: 

― WAWER Arkadiusz Piotr, 

z listy nr 16 KWW GMINA BORZECHÓW NASZ WSPÓLNY DOM. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 135; 

4) karty do głosowania wydano 77 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 74; 

7) radnym został wybrany: 

― SYROKA Henryk Zbigniew, 

z listy nr 16 KWW GMINA BORZECHÓW NASZ WSPÓLNY DOM. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 172; 

4) karty do głosowania wydano 111 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 111; 

6) głosów ważnych oddano 111; 

7) radnym został wybrany: 

― WIELGUS Henryk Adam, 

z listy nr 16 KWW GMINA BORZECHÓW NASZ WSPÓLNY DOM. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 188; 

4) karty do głosowania wydano 133 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 133; 

7) radnym został wybrany: 

― KWIATKOWSKI Józef, 

z listy nr 16 KWW GMINA BORZECHÓW NASZ WSPÓLNY DOM. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 248; 

4) karty do głosowania wydano 138 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 136; 

7) radnym został wybrany: 

― KOZIEŁ Jarosław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 239; 

4) karty do głosowania wydano 145 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 144; 

7) radną została wybrana: 

― IWANIAK Halina, 

z listy nr 16 KWW GMINA BORZECHÓW NASZ WSPÓLNY DOM. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 237; 

4) karty do głosowania wydano 151 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 149; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻURAWSKI Paweł, 

z listy nr 19 KWW OSINA. 
 

 

Rozdział 16. 

Wybory do Rady Miejskiej w Bychawie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9607. 

3. Karty do głosowania wydano 5228 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5227 osób, to jest 

54,41% uprawnionych do głosowania. 



72 

5. Głosów ważnych oddano 5128, to jest 98,11% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 99, to jest 1,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 8, to jest 8,08%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 91, to jest 

91,92%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 648; 

4) karty do głosowania wydano 376 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 370; 

7) radnym został wybrany: 

― RYBACZEK Jerzy, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 583; 

4) karty do głosowania wydano 353 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 349; 

7) radnym został wybrany: 

― BUCZEK Dariusz, 

z listy nr 15 KWW WSPÓLNA GMINA BYCHAWA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 844; 

4) karty do głosowania wydano 459 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 458; 

6) głosów ważnych oddano 451; 
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7) radnym został wybrany: 

― RUSINEK Tomasz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 764; 

4) karty do głosowania wydano 413 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 399; 

7) radnym został wybrany: 

― TUDRUJEK Waldemar Andrzej, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 629; 

4) karty do głosowania wydano 318 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 307; 

7) radnym został wybrany: 

― WRÓBLEWSKI Mateusz, 

z listy nr 15 KWW WSPÓLNA GMINA BYCHAWA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 576; 

4) karty do głosowania wydano 293 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 287; 

7) radnym został wybrany: 

― LIPIEC Janusz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 794; 

4) karty do głosowania wydano 433 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 433; 

6) głosów ważnych oddano 428; 

7) radnym został wybrany: 

― PŁAZA Artur, 

z listy nr 15 KWW WSPÓLNA GMINA BYCHAWA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 816; 

4) karty do głosowania wydano 384 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 377; 

7) radną została wybrana: 

― GRABSKA Justyna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 503; 

4) karty do głosowania wydano 308 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 303; 

7) radnym został wybrany: 

― SZEWCZYK Stanisław Władysław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 357; 

4) karty do głosowania wydano 234 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 229; 

7) radnym został wybrany: 

― POLESZAK Rafał Adam, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 594; 

4) karty do głosowania wydano 317 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 306; 

7) radnym został wybrany: 

― NOWAK Henryk, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 588; 

4) karty do głosowania wydano 313 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 308; 

7) radnym został wybrany: 

― SZACOŃ Grzegorz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 632; 

4) karty do głosowania wydano 355 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 348; 

7) radnym został wybrany: 

― WALCZAK Kazimierz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 749; 

4) karty do głosowania wydano 378 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 374; 

7) radnym został wybrany: 

― DYŚ Krzysztof, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 530; 

4) karty do głosowania wydano 294 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 292; 

7) radnym został wybrany: 

― JELCOW Jurij, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 17. 

Wybory do Rady Gminy Chełm 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9990. 

3. Karty do głosowania wydano 5022 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5018 osób, to jest 

50,23% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 4927, to jest 98,19% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 91, to jest 1,81% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 33, to jest 36,26%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58, to jest 

63,74%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

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

których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― LEWIŃSKI Andrzej Stanisław, 
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z listy nr 14 KWW WIESŁAWA KOCIUBY. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 982; 

4) karty do głosowania wydano 447 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 441; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWALCZYK Aleksander Stanisław, 

z listy nr 14 KWW WIESŁAWA KOCIUBY. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 952; 

4) karty do głosowania wydano 477 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 477; 

6) głosów ważnych oddano 463; 

7) radnym został wybrany: 

― DZIECHCIARUK Krzysztof Marian, 

z listy nr 14 KWW WIESŁAWA KOCIUBY. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 804; 

4) karty do głosowania wydano 340 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 331; 

7) radnym został wybrany: 

― OLEKSIEJUK Andrzej Grzegorz, 

z listy nr 14 KWW WIESŁAWA KOCIUBY. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 840; 

4) karty do głosowania wydano 374 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 364; 



78 

7) radnym został wybrany: 

― KIEŁEK Dariusz Jerzy, 

z listy nr 15 KWW GMINA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― SAWICKI Michał Szymon, 

z listy nr 19 KWW MICHAŁA SAWICKIEGO. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 554; 

4) karty do głosowania wydano 363 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 358; 

7) radnym został wybrany: 

― SZACHOŃ Tadeusz Stanisław, 

z listy nr 14 KWW WIESŁAWA KOCIUBY. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 723; 

4) karty do głosowania wydano 369 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 364; 

7) radnym został wybrany: 

― GRZYWNA Marcin Sylwester, 

z listy nr 14 KWW WIESŁAWA KOCIUBY. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 763; 

4) karty do głosowania wydano 440 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 430; 

7) radną została wybrana: 

― WNUK-GREGORCZYK Iwona Ewelina, 
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z listy nr 14 KWW WIESŁAWA KOCIUBY. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 733; 

4) karty do głosowania wydano 426 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 419; 

7) radnym został wybrany: 

― SMOLIRA Zbigniew, 

z listy nr 14 KWW WIESŁAWA KOCIUBY. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 783; 

4) karty do głosowania wydano 401 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 401; 

7) radnym został wybrany: 

― KUBACKI Artur Michał, 

z listy nr 14 KWW WIESŁAWA KOCIUBY. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 479; 

4) karty do głosowania wydano 251 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 247; 

7) radnym został wybrany: 

― JAROCKI Lucjan, 

z listy nr 14 KWW WIESŁAWA KOCIUBY. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 846; 

4) karty do głosowania wydano 372 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 370; 
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7) radnym został wybrany: 

― JAGNICKI Andrzej Jan, 

z listy nr 14 KWW WIESŁAWA KOCIUBY. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 969; 

4) karty do głosowania wydano 452 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 452; 

6) głosów ważnych oddano 430; 

7) radnym został wybrany: 

― STAŃKOWSKI Janusz Andrzej, 

z listy nr 14 KWW WIESŁAWA KOCIUBY. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 562; 

4) karty do głosowania wydano 310 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 309; 

7) radnym został wybrany: 

― CHYBIAK Marek, 

z listy nr 18 KWW MARKA CHYBIAKA. 
 

 

Rozdział 18. 

Wybory do Rady Gminy Chodel 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5315. 

3. Karty do głosowania wydano 2977 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2975 osób, to jest 

55,97% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2894, to jest 97,28% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 81, to jest 2,72% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 34, to jest 41,98%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 47, to jest 

58,02%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 387; 

4) karty do głosowania wydano 232 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 228; 

7) radną została wybrana: 

― DUDZIAK Ewa, 

z listy nr 18 KWW SŁUŻYĆ CZŁOWIEKOWI. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 354; 

4) karty do głosowania wydano 209 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 196; 

7) radnym został wybrany: 

― GAJOWIAK Mateusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 378; 

4) karty do głosowania wydano 240 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 231; 

7) radną została wybrana: 

― MOTYKA Aleksandra, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 425; 

4) karty do głosowania wydano 168 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 164; 

7) radnym został wybrany: 

― PIETRAŚ Sławomir, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 345; 

4) karty do głosowania wydano 176 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 173; 

7) radną została wybrana: 

― MAZURKIEWICZ Agnieszka, 

z listy nr 14 KWW JANA MAJEWSKIEGO. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 434; 

4) karty do głosowania wydano 231 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 219; 

7) radnym został wybrany: 

― DUDZIAK Mariusz Krzysztof, 

z listy nr 16 KWW MARIUSZA DUDZIAKA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 419; 

4) karty do głosowania wydano 241 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 235; 

7) radną została wybrana: 

― RYBAK Beata Iwona, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
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8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 248; 

4) karty do głosowania wydano 147 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 147; 

7) radną została wybrana: 

― GŁUSIEC Anna, 

z listy nr 15 KWW ANNY GŁUSIEC. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 405; 

4) karty do głosowania wydano 248 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 241; 

7) radnym został wybrany: 

― WAWER Mariusz, 

z listy nr 14 KWW JANA MAJEWSKIEGO. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 263; 

4) karty do głosowania wydano 157 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 155; 

7) radną została wybrana: 

― RZEDZICKA Irena, 

z listy nr 14 KWW JANA MAJEWSKIEGO. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 230; 

4) karty do głosowania wydano 144 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 140; 

7) radnym został wybrany: 

― STĘPNIAK Bogdan Józef, 
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z listy nr 14 KWW JANA MAJEWSKIEGO. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 325; 

4) karty do głosowania wydano 163 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 162; 

7) radną została wybrana: 

― ŻUBER Dorota Agnieszka, 

z listy nr 17 KWW DOROTY ŻUBER. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 415; 

4) karty do głosowania wydano 237 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 230; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWALSKI Przemysław Michał, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 336; 

4) karty do głosowania wydano 208 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 204; 

7) radnym został wybrany: 

― MILCZACH Sławomir, 

z listy nr 14 KWW JANA MAJEWSKIEGO. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 351; 

4) karty do głosowania wydano 176 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 169; 
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7) radnym został wybrany: 

― KURCZAK Sylwester, 

z listy nr 14 KWW JANA MAJEWSKIEGO. 
 

 

Rozdział 19. 

Wybory do Rady Gminy Chrzanów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2433. 

3. Karty do głosowania wydano 1623 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1623 osób, to jest 

66,71% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1572, to jest 96,86% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 51, to jest 3,14% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 11, to jest 21,57%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 40, to jest 

78,43%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 143; 

4) karty do głosowania wydano 110 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 109; 

7) radnym został wybrany: 

― POLSKI Damian Paweł, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 164; 

4) karty do głosowania wydano 118 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 115; 

7) radnym został wybrany: 

― GÓRA Grzegorz Dariusz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 212; 

4) karty do głosowania wydano 154 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 151; 

7) radnym został wybrany: 

― GĄBKA Lucjan, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 210; 

4) karty do głosowania wydano 138 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 136; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚMISZEK Mariusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 137; 

4) karty do głosowania wydano 87 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 85; 

7) radnym został wybrany: 

― ` KRÓL Jan Stanisław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 138; 

4) karty do głosowania wydano 103 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 98; 

7) radnym został wybrany: 

― ZDYBEL Józef, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 156; 

4) karty do głosowania wydano 111 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 111; 

6) głosów ważnych oddano 111; 

7) radnym został wybrany: 

― KRÓL Eugeniusz Stanisław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 142; 

4) karty do głosowania wydano 93 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 93; 

6) głosów ważnych oddano 90; 

7) radnym został wybrany: 

― KĘDRA Wiesław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 144; 

4) karty do głosowania wydano 84 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 77; 

7) radnym został wybrany: 

― BRODZIAK Wiesław, 
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z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 147; 

4) karty do głosowania wydano 99 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 99; 

6) głosów ważnych oddano 99; 

7) radnym został wybrany: 

― WIDZ Władysław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 196; 

4) karty do głosowania wydano 127 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 124; 

7) radnym został wybrany: 

― GODEK Mariusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 197; 

4) karty do głosowania wydano 122 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 108; 

7) radną została wybrana: 

― RYCERZ Joanna Ewa, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 143; 

4) karty do głosowania wydano 95 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 94; 
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7) radnym został wybrany: 

― BIERNAT Marek Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 149; 

4) karty do głosowania wydano 90 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 89; 

7) radnym został wybrany: 

― PIZOŃ Zbigniew, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 155; 

4) karty do głosowania wydano 92 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 86; 

7) radnym został wybrany: 

― KURYŁO Grzegorz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

 

Rozdział 20. 

Wybory do Rady Gminy Cyców 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6129. 

3. Karty do głosowania wydano 3484 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3480 osób, to jest 

56,78% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3433, to jest 98,65% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 47, to jest 1,35% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 13, to jest 27,66%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 34, to jest 

72,34%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 322; 

4) karty do głosowania wydano 199 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 195; 

7) radnym został wybrany: 

― WALACHNIEWICZ Krzysztof, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 592; 

4) karty do głosowania wydano 349 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 342; 

7) radnym został wybrany: 

― CHUDZIK Robert Stanisław, 

z listy nr 19 KWW WSPÓLNA SPRAWA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 343; 

4) karty do głosowania wydano 208 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 205; 

7) radnym został wybrany: 

― OLKO Tomasz Władysław, 

z listy nr 19 KWW WSPÓLNA SPRAWA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 259; 

4) karty do głosowania wydano 163 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 163; 

7) radnym został wybrany: 

― TARCZYLUK Rafał, 

z listy nr 19 KWW WSPÓLNA SPRAWA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 393; 

4) karty do głosowania wydano 204 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 199; 

7) radnym został wybrany: 

― KOZIAK Remigiusz Michał, 

z listy nr 19 KWW WSPÓLNA SPRAWA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 272; 

4) karty do głosowania wydano 143 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 141; 

7) radnym został wybrany: 

― NIERADKO Jan Szczepan, 

z listy nr 19 KWW WSPÓLNA SPRAWA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 612; 

4) karty do głosowania wydano 397 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 396; 

7) radną została wybrana: 

― KOCIUBA Marta Katarzyna, 

z listy nr 17 KWW MARTY KOCIUBA. 
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8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 290; 

4) karty do głosowania wydano 135 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 134; 

7) radnym został wybrany: 

― ZUZANIUK Andrzej, 

z listy nr 19 KWW WSPÓLNA SPRAWA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 449; 

4) karty do głosowania wydano 218 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 214; 

7) radnym został wybrany: 

― JĘDRUSZAK Marek Janusz, 

z listy nr 19 KWW WSPÓLNA SPRAWA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 342; 

4) karty do głosowania wydano 169 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 167; 

7) radną została wybrana: 

― TOBIASZ Violetta, 

z listy nr 18 KWW „MOJA WIEŚ”. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 261; 

4) karty do głosowania wydano 147 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 147; 

7) radnym został wybrany: 

― STASIKOWSKI Mariusz Stanisław, 
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z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 596; 

4) karty do głosowania wydano 343 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 336; 

7) radnym został wybrany: 

― SOBCZUK Dariusz Paweł, 

z listy nr 16 KWW ANDRZEJA KOŚCIUSZKO. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 457; 

4) karty do głosowania wydano 261 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 255; 

7) radnym został wybrany: 

― ROMANOWSKI Edward Zbigniew, 

z listy nr 18 KWW „MOJA WIEŚ”. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 451; 

4) karty do głosowania wydano 268 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 262; 

7) radną została wybrana: 

― KOZAK-OKOŃSKA Anna Maria, 

z listy nr 19 KWW WSPÓLNA SPRAWA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 490; 

4) karty do głosowania wydano 280 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 277; 
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7) radnym został wybrany: 

― WNUK Kazimierz, 

z listy nr 18 KWW „MOJA WIEŚ”. 
 

 

Rozdział 21. 

Wybory do Rady Gminy Czemierniki 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3571. 

3. Karty do głosowania wydano 2218 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2216 osób, to jest 

62,06% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2152, to jest 97,11% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 64, to jest 2,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 20, to jest 31,25%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 44, to jest 

68,75%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 299; 

4) karty do głosowania wydano 187 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 185; 

7) radną została wybrana: 

― ŚWIĆ Agnieszka, 

z listy nr 17 KWW "POSTAW NA ZMIANY". 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 286; 

4) karty do głosowania wydano 183 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 182; 

7) radnym został wybrany: 

― LATEK Eugeniusz, 

z listy nr 16 KWW KAZIMIERZA SOBIESZKA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 250; 

4) karty do głosowania wydano 140 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 137; 

7) radnym został wybrany: 

― FILIPEK Arkadiusz Tadeusz, 

z listy nr 17 KWW "POSTAW NA ZMIANY". 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 235; 

4) karty do głosowania wydano 146 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 146; 

7) radnym został wybrany: 

― KACZOREK Tomasz Jan, 

z listy nr 17 KWW "POSTAW NA ZMIANY". 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 240; 

4) karty do głosowania wydano 169 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 165; 

7) radnym został wybrany: 

― SKUBISZ Arkadiusz, 

z listy nr 16 KWW KAZIMIERZA SOBIESZKA. 
 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 202; 

4) karty do głosowania wydano 127 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 125; 

7) radnym został wybrany: 

― PIĄTEK Kazimierz, 

z listy nr 16 KWW KAZIMIERZA SOBIESZKA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 201; 

4) karty do głosowania wydano 140 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 138; 

7) radnym został wybrany: 

― SZNURA Zbigniew Józef, 

z listy nr 17 KWW "POSTAW NA ZMIANY". 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 248; 

4) karty do głosowania wydano 147 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 137; 

7) radnym został wybrany: 

― NIEWĘGŁOWSKI Radosław, 

z listy nr 17 KWW "POSTAW NA ZMIANY". 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 341; 

4) karty do głosowania wydano 183 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 173; 

7) radną została wybrana: 

― SZCZYGIELSKA Katarzyna, 
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z listy nr 17 KWW "POSTAW NA ZMIANY". 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 271; 

4) karty do głosowania wydano 174 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 172; 

7) radnym został wybrany: 

― BĄCZEK Marek, 

z listy nr 17 KWW "POSTAW NA ZMIANY". 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 188; 

4) karty do głosowania wydano 125 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 125; 

6) głosów ważnych oddano 120; 

7) radną została wybrana: 

― NURZYŃSKA Marzanna Agata, 

z listy nr 17 KWW "POSTAW NA ZMIANY". 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 168; 

4) karty do głosowania wydano 103 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 98; 

7) radnym został wybrany: 

― SIWEK Mariusz, 

z listy nr 17 KWW "POSTAW NA ZMIANY". 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 194; 

4) karty do głosowania wydano 113 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 112; 
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7) radnym został wybrany: 

― SOKOŁOWSKI Andrzej Ludwik, 

z listy nr 17 KWW "POSTAW NA ZMIANY". 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 246; 

4) karty do głosowania wydano 153 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚWIĆ Jacek, 

z listy nr 17 KWW "POSTAW NA ZMIANY". 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 202; 

4) karty do głosowania wydano 128 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 117; 

7) radną została wybrana: 

― SALCZYŃSKA Katarzyna, 

z listy nr 17 KWW "POSTAW NA ZMIANY". 
 

 

Rozdział 22. 

Wybory do Rady Miasta Dęblin 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13111. 

3. Karty do głosowania wydano 7121 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7121 osób, to jest 

54,31% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 6979, to jest 98,01% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 142, to jest 1,99% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 38, to jest 26,76%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 104, to jest 

73,24%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 725; 

4) karty do głosowania wydano 356 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 351; 

7) radną została wybrana: 

― PRZERWA Ewa Maria, 

z listy nr 19 KWW DĘBLIN NA PLUS BEATY SIEDLECKIEJ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 969; 

4) karty do głosowania wydano 468 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 460; 

7) radnym został wybrany: 

― KRYGROWSKI Maciej Bartłomiej, 

z listy nr 19 KWW DĘBLIN NA PLUS BEATY SIEDLECKIEJ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1043; 

4) karty do głosowania wydano 606 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 599; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚWIETLIŃSKI Leopold Mariusz, 

z listy nr 19 KWW DĘBLIN NA PLUS BEATY SIEDLECKIEJ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 873; 

4) karty do głosowania wydano 490 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 484; 

7) radnym został wybrany: 

― WOJTYŚ Jarosław Paweł, 

z listy nr 18 KWW ROMANA DARIUSZA BYTNIEWSKIEGO. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 819; 

4) karty do głosowania wydano 463 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 463; 

6) głosów ważnych oddano 454; 

7) radnym został wybrany: 

― PASEK Robert Marek, 

z listy nr 19 KWW DĘBLIN NA PLUS BEATY SIEDLECKIEJ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1101; 

4) karty do głosowania wydano 576 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 576; 

6) głosów ważnych oddano 559; 

7) radnym został wybrany: 

― JAKUBIK Maciej Kazimierz, 

z listy nr 19 KWW DĘBLIN NA PLUS BEATY SIEDLECKIEJ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1118; 

4) karty do głosowania wydano 624 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 625; 

6) głosów ważnych oddano 594; 

7) radnym został wybrany: 

― GROBEL Mieczysław Apoloniusz, 

z listy nr 19 KWW DĘBLIN NA PLUS BEATY SIEDLECKIEJ. 
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8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 906; 

4) karty do głosowania wydano 447 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 436; 

7) radną została wybrana: 

― WOJEWODA Patrycja Renata, 

z listy nr 19 KWW DĘBLIN NA PLUS BEATY SIEDLECKIEJ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 817; 

4) karty do głosowania wydano 439 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 428; 

7) radnym został wybrany: 

― KUROWSKI Andrzej, 

z listy nr 19 KWW DĘBLIN NA PLUS BEATY SIEDLECKIEJ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 919; 

4) karty do głosowania wydano 540 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 540; 

6) głosów ważnych oddano 533; 

7) radną została wybrana: 

― CZARNECKA Urszula, 

z listy nr 20 KWW DĘBLIN WSPÓLNA SPRAWA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 929; 

4) karty do głosowania wydano 531 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 531; 

6) głosów ważnych oddano 520; 

7) radnym został wybrany: 

― CHOCHOWSKI Waldemar, 
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z listy nr 17 KWW WŁODARCZYK. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 750; 

4) karty do głosowania wydano 395 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 392; 

7) radnym został wybrany: 

― MARZYSZ Artur, 

z listy nr 19 KWW DĘBLIN NA PLUS BEATY SIEDLECKIEJ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 780; 

4) karty do głosowania wydano 394 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 388; 

7) radną została wybrana: 

― CYDEJKO Maria Zofia, 

z listy nr 19 KWW DĘBLIN NA PLUS BEATY SIEDLECKIEJ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 865; 

4) karty do głosowania wydano 487 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 480; 

7) radnym został wybrany: 

― GRZYB Leszek, 

z listy nr 19 KWW DĘBLIN NA PLUS BEATY SIEDLECKIEJ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 497; 

4) karty do głosowania wydano 305 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 301; 



103 

7) radną została wybrana: 

― PAPIS Edyta Katarzyna, 

z listy nr 19 KWW DĘBLIN NA PLUS BEATY SIEDLECKIEJ. 
 

 

Rozdział 23. 

Wybory do Rady Gminy Dębowa Kłoda 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3265. 

3. Karty do głosowania wydano 1925 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1925 osób, to jest 

58,96% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1896, to jest 98,49% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 29, to jest 1,51% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 12, to jest 41,38%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17, to jest 

58,62%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 227; 

4) karty do głosowania wydano 152 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 153; 

7) radnym został wybrany: 

― SUTRYK Mirosław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 246; 

4) karty do głosowania wydano 158 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 148; 

7) radnym został wybrany: 

― GOGŁUSKA Bartłomiej, 

z listy nr 17 KWW SAMORZĄDOWA INICJATYWA SPOŁECZNA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 225; 

4) karty do głosowania wydano 143 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 141; 

7) radnym został wybrany: 

― CHĘCKIEWICZ Mieczysław Adam, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 277; 

4) karty do głosowania wydano 171 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 169; 

7) radnym został wybrany: 

― WOŹNIAK Stanisław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 198; 

4) karty do głosowania wydano 94 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 93; 

7) radnym został wybrany: 

― ZIÓŁKOWSKI Waldemar, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 274; 

4) karty do głosowania wydano 140 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 140; 

7) radnym został wybrany: 

― DŹWIGAŁA Paweł Romuald, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 146; 

4) karty do głosowania wydano 92 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 91; 

7) radnym został wybrany: 

― ZIELIŃSKI Jarosław Marian, 

z listy nr 17 KWW SAMORZĄDOWA INICJATYWA SPOŁECZNA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 138; 

4) karty do głosowania wydano 74 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 73; 

7) radnym został wybrany: 

― LEWICKI Ryszard Aleksander, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 195; 

4) karty do głosowania wydano 122 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 121; 

7) radną została wybrana: 

― GAJOS Danuta, 
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z listy nr 19 KWW ELŻBIETY GRUDZIŃSKIEJ-KONCZAL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 282; 

4) karty do głosowania wydano 161 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 159; 

7) radnym został wybrany: 

― TARASIUK Tomasz, 

z listy nr 19 KWW ELŻBIETY GRUDZIŃSKIEJ-KONCZAL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 291; 

4) karty do głosowania wydano 147 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radną została wybrana: 

― MAKOWSKA Maria, 

z listy nr 17 KWW SAMORZĄDOWA INICJATYWA SPOŁECZNA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 200; 

4) karty do głosowania wydano 114 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 111; 

7) radną została wybrana: 

― KOŁODZIEJ Paulina, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 215; 

4) karty do głosowania wydano 122 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 122; 
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7) radnym został wybrany: 

― SZYSZKOWSKI Jacek Antoni, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 214; 

4) karty do głosowania wydano 150 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 147; 

7) radnym został wybrany: 

― GALEJCZUK Maciej Aleksander, 

z listy nr 19 KWW ELŻBIETY GRUDZIŃSKIEJ-KONCZAL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 137; 

4) karty do głosowania wydano 85 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 85; 

6) głosów ważnych oddano 83; 

7) radnym został wybrany: 

― ZENOWICZ Bogdan Eugeniusz, 

z listy nr 17 KWW SAMORZĄDOWA INICJATYWA SPOŁECZNA. 
 

 

Rozdział 24. 

Wybory do Rady Gminy Dołhobyczów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4632. 

3. Karty do głosowania wydano 2130 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2129 osób, to jest 

45,96% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2083, to jest 97,84% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 46, to jest 2,16% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 7, to jest 15,22%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 39, to jest 

84,78%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 310; 

4) karty do głosowania wydano 175 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 170; 

7) radną została wybrana: 

― KULPA Jadwiga Zofia, 

z listy nr 15 KWW PRZYGRANICZNY SAMORZĄD 

DOŁHOBYCZOWSKI. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 307; 

4) karty do głosowania wydano 137 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 131; 

7) radną została wybrana: 

― DROZDA Elżbieta, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 299; 

4) karty do głosowania wydano 152 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 146; 

7) radnym został wybrany: 

― KULIKOWSKI Alfred Jan, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 327; 

4) karty do głosowania wydano 184 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 184; 

7) radną została wybrana: 

― LEWICKA Małgorzata Janina, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 389; 

4) karty do głosowania wydano 169 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 165; 

7) radną została wybrana: 

― JAKUBSKA Aleksandra, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 282; 

4) karty do głosowania wydano 128 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 128; 

7) radnym został wybrany: 

― SAWCZUK Mieczysław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 234; 

4) karty do głosowania wydano 117 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 118; 

7) radną została wybrana: 

― SZCZEPAŃSKA Bożena Ewa, 
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z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 356; 

4) karty do głosowania wydano 150 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 144; 

7) radną została wybrana: 

― SKIBA Dorota Maria, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 382; 

4) karty do głosowania wydano 176 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 171; 

7) radnym został wybrany: 

― SŁOTA Edward Waldemar, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 344; 

4) karty do głosowania wydano 149 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 147; 

7) radną została wybrana: 

― SKIBA Róża, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 300; 

4) karty do głosowania wydano 110 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 105; 
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7) radnym został wybrany: 

― PADUCH Jarosław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 212; 

4) karty do głosowania wydano 128 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 123; 

7) radną została wybrana: 

― OŻGA Monika Agnieszka, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 412; 

4) karty do głosowania wydano 171 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 169; 

7) radnym został wybrany: 

― DĘBOWCZYK Dariusz Robert, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 265; 

4) karty do głosowania wydano 101 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 101; 

7) radnym został wybrany: 

― PRYJMA Piotr Paweł, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 213; 

4) karty do głosowania wydano 83 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 83; 

6) głosów ważnych oddano 81; 

7) radną została wybrana: 

― MOTYL Katarzyna, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

 

Rozdział 25. 

Wybory do Rady Gminy Głusk 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7842. 

3. Karty do głosowania wydano 4653 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4653 osób, to jest 

59,33% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 4577, to jest 98,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 76, to jest 1,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 33, to jest 43,42%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 43, to jest 

56,58%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

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

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 695; 

4) karty do głosowania wydano 413 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 409; 

7) radną została wybrana: 

― STOJAK Bożena, 
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z listy nr 17 KWW JACEK ANASIEWICZ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 945; 

4) karty do głosowania wydano 462 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 457; 

7) radną została wybrana: 

― RYŚ Renata Maria, 

z listy nr 16 KWW NIEZALEŻNI. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 535; 

4) karty do głosowania wydano 415 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 407; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁUCKA Piotr Jan, 

z listy nr 16 KWW NIEZALEŻNI. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 522; 

4) karty do głosowania wydano 267 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 264; 

7) radnym został wybrany: 

― MORDEL Tomasz, 

z listy nr 15 KWW KLINY - MAJDAN. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 397; 

4) karty do głosowania wydano 232 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 226; 
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7) radnym został wybrany: 

― GORZEL Andrzej, 

z listy nr 17 KWW JACEK ANASIEWICZ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 349; 

4) karty do głosowania wydano 227 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 222; 

7) radną została wybrana: 

― BOLIBOK Grażyna Elżbieta, 

z listy nr 17 KWW JACEK ANASIEWICZ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 813; 

4) karty do głosowania wydano 502 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 504; 

6) głosów ważnych oddano 491; 

7) radnym został wybrany: 

― GAŁAN Dariusz, 

z listy nr 20 KWW DARIUSZ GAŁAN. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 361; 

4) karty do głosowania wydano 182 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 176; 

7) radnym został wybrany: 

― RODAK Piotr, 

z listy nr 16 KWW NIEZALEŻNI. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 694; 

4) karty do głosowania wydano 477 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 463; 

6) głosów ważnych oddano 460; 

7) radną została wybrana: 

― CHYLIŃSKA Elżbieta Janina, 

z listy nr 17 KWW JACEK ANASIEWICZ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 312; 

4) karty do głosowania wydano 194 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 205; 

7) radną została wybrana: 

― MALISZEWSKA Halina Zofia, 

z listy nr 17 KWW JACEK ANASIEWICZ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― WÓJCIK Jadwiga Janina, 

z listy nr 17 KWW JACEK ANASIEWICZ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 724; 

4) karty do głosowania wydano 472 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 472; 

6) głosów ważnych oddano 469; 

7) radną została wybrana: 

― JUREK Sylwia Agnieszka, 

z listy nr 17 KWW JACEK ANASIEWICZ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 322; 

4) karty do głosowania wydano 171 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 164; 
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7) radnym został wybrany: 

― BORZĘCKI Konrad, 

z listy nr 19 KWW PRZYSZŁOŚĆ I LOKALNY ROZWÓJ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 552; 

4) karty do głosowania wydano 305 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 298; 

7) radną została wybrana: 

― MORDZIŃSKA Anna, 

z listy nr 17 KWW JACEK ANASIEWICZ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 621; 

4) karty do głosowania wydano 334 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 329; 

7) radnym został wybrany: 

― KUKURYKA Jan, 

z listy nr 17 KWW JACEK ANASIEWICZ. 
 

 

Rozdział 26. 

Wybory do Rady Gminy Dorohusk 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5279. 

3. Karty do głosowania wydano 3098 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3098 osób, to jest 

58,69% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3038, to jest 98,06% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 60, to jest 1,94% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 11, to jest 18,33%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 49, to jest 

81,67%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 479; 

4) karty do głosowania wydano 266 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 261; 

7) radną została wybrana: 

― TOŁYSZ-HAWRYLUK Katarzyna Izabela, 

z listy nr 14 KWW WOJCIECHA SAWY. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 410; 

4) karty do głosowania wydano 213 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 213; 

7) radną została wybrana: 

― SAWICKA Beata Monika, 

z listy nr 14 KWW WOJCIECHA SAWY. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 281; 

4) karty do głosowania wydano 125 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 125; 

6) głosów ważnych oddano 113; 

7) radnym został wybrany: 

― KRYSZCZUK Piotr Leon, 

z listy nr 14 KWW WOJCIECHA SAWY. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 345; 

4) karty do głosowania wydano 200 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 198; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁABĘDZKI Henryk, 

z listy nr 14 KWW WOJCIECHA SAWY. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 368; 

4) karty do głosowania wydano 227 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 227; 

7) radną została wybrana: 

― FURMANIK Ewa, 

z listy nr 14 KWW WOJCIECHA SAWY. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 240; 

4) karty do głosowania wydano 149 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 148; 

7) radnym został wybrany: 

― GOLEŃ Ryszard Jan, 

z listy nr 14 KWW WOJCIECHA SAWY. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 363; 

4) karty do głosowania wydano 233 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 233; 

7) radną została wybrana: 

― SARZYŃSKA Małgorzata Maria, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
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8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 352; 

4) karty do głosowania wydano 229 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 220; 

7) radnym został wybrany: 

― WÓJCIK Wojciech, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 368; 

4) karty do głosowania wydano 236 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 228; 

7) radnym został wybrany: 

― DERKACZ Adam, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 409; 

4) karty do głosowania wydano 256 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 249; 

7) radnym został wybrany: 

― ZORUK Przemysław Paweł, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 390; 

4) karty do głosowania wydano 227 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 226; 

7) radnym został wybrany: 

― GAŁECKI Mieczysław Bogumił, 
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z listy nr 14 KWW WOJCIECHA SAWY. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 339; 

4) karty do głosowania wydano 203 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 198; 

7) radną została wybrana: 

― KOGUCIUK Barbara, 

z listy nr 14 KWW WOJCIECHA SAWY. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 279; 

4) karty do głosowania wydano 142 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 141; 

7) radnym został wybrany: 

― KOGUT Krzysztof, 

z listy nr 14 KWW WOJCIECHA SAWY. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 345; 

4) karty do głosowania wydano 193 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 187; 

7) radną została wybrana: 

― SOBORSKA Edyta Janina, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 311; 

4) karty do głosowania wydano 199 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 196; 
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7) radną została wybrana: 

― SZPINDOWSKA Sylwia, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 27. 

Wybory do Rady Gminy Drelów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4360. 

3. Karty do głosowania wydano 2338 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2338 osób, to jest 

53,62% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2277, to jest 97,39% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 61, to jest 2,61% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 18, to jest 29,51%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 43, to jest 

70,49%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 278; 

4) karty do głosowania wydano 160 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 155; 

7) radnym został wybrany: 

― SZYKUT Wiesław Antoni, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 267; 

4) karty do głosowania wydano 156 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 148; 

7) radnym został wybrany: 

― SEMENIUK Marian, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 370; 

4) karty do głosowania wydano 222 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 215; 

7) radną została wybrana: 

― CIESIELSKA Anna, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 261; 

4) karty do głosowania wydano 140 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 140; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWALCZUK Dariusz, 

z listy nr 14 KWW DLA DOBRA WSZYSTKICH. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 295; 

4) karty do głosowania wydano 151 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 147; 

7) radnym został wybrany: 

― DACIUK Mirosław Franciszek, 

z listy nr 14 KWW DLA DOBRA WSZYSTKICH. 
 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 259; 

4) karty do głosowania wydano 143 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 137; 

7) radną została wybrana: 

― TARASIUK Ewa, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 244; 

4) karty do głosowania wydano 138 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 134; 

7) radnym został wybrany: 

― KOROLCZUK Marcin Jan, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 269; 

4) karty do głosowania wydano 110 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 110; 

7) radną została wybrana: 

― OLESIEJUK Ewa, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 282; 

4) karty do głosowania wydano 131 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 129; 

7) radnym został wybrany: 

― KORNILUK Zenon Jan, 
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z listy nr 14 KWW DLA DOBRA WSZYSTKICH. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 362; 

4) karty do głosowania wydano 226 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 220; 

7) radnym został wybrany: 

― MAGIER Mirosław, 

z listy nr 14 KWW DLA DOBRA WSZYSTKICH. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 302; 

4) karty do głosowania wydano 169 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 162; 

7) radną została wybrana: 

― GRZESZUK Dorota Katarzyna, 

z listy nr 14 KWW DLA DOBRA WSZYSTKICH. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 235; 

4) karty do głosowania wydano 113 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 110; 

7) radnym został wybrany: 

― SZABACIUK Eugeniusz Tomasz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 315; 

4) karty do głosowania wydano 176 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 171; 
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7) radnym został wybrany: 

― KIECZKA Dariusz, 

z listy nr 14 KWW DLA DOBRA WSZYSTKICH. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 299; 

4) karty do głosowania wydano 146 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radnym został wybrany: 

― JASZCZUK Ryszard Mariusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 322; 

4) karty do głosowania wydano 157 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 154; 

7) radnym został wybrany: 

― MICHALUK Jerzy, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 28. 

Wybory do Rady Gminy Dubienka 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2054. 

3. Karty do głosowania wydano 1293 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1282 osób, to jest 

62,41% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1252, to jest 97,66% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 30, to jest 2,34% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 6, to jest 20,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 24, to jest 

80,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 179; 

4) karty do głosowania wydano 114 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 113; 

7) radną została wybrana: 

― MARKIEWICZ Czesława Teofila, 

z listy nr 15 KWW „W NASZYCH RĘKACH, NASZA PRZYSZŁOŚĆ”. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 102; 

4) karty do głosowania wydano 56 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 56; 

6) głosów ważnych oddano 54; 

7) radnym został wybrany: 

― SKIBIŃSKI Łukasz Krzysztof, 

z listy nr 15 KWW „W NASZYCH RĘKACH, NASZA PRZYSZŁOŚĆ”. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 116; 

4) karty do głosowania wydano 75 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 75; 

6) głosów ważnych oddano 74; 

7) radnym został wybrany: 

― STRELCZUK Stanisław Tadeusz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 124; 

4) karty do głosowania wydano 84 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 84; 

7) radnym został wybrany: 

― GORYŃ Ireneusz Jacek, 

z listy nr 15 KWW „W NASZYCH RĘKACH, NASZA PRZYSZŁOŚĆ”. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 134; 

4) karty do głosowania wydano 70 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 68; 

7) radną została wybrana: 

― CISZEWSKA Monika, 

z listy nr 15 KWW „W NASZYCH RĘKACH, NASZA PRZYSZŁOŚĆ”. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 124; 

4) karty do głosowania wydano 73 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 73; 

6) głosów ważnych oddano 70; 

7) radną została wybrana: 

― JAGODZIŃSKA Krystyna Wiesława, 

z listy nr 15 KWW „W NASZYCH RĘKACH, NASZA PRZYSZŁOŚĆ”. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 139; 

4) karty do głosowania wydano 101 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 88; 

7) radnym został wybrany: 

― KAPYŚ Grzegorz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
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8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 133; 

4) karty do głosowania wydano 72 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 70; 

7) radnym został wybrany: 

― NECZAJ Mieczysław Kazimierz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 144; 

4) karty do głosowania wydano 83 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 85; 

7) radną została wybrana: 

― POLIWCZAK Gabriela Barbara, 

z listy nr 15 KWW „W NASZYCH RĘKACH, NASZA PRZYSZŁOŚĆ”. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 128; 

4) karty do głosowania wydano 72 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 60; 

7) radnym został wybrany: 

― WASILEWICZ Mariusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 120; 

4) karty do głosowania wydano 84 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 84; 

7) radnym został wybrany: 

― SENIUK Jan, 
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z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 122; 

4) karty do głosowania wydano 67 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 64; 

7) radnym został wybrany: 

― LIGIERKO Tadeusz, 

z listy nr 15 KWW „W NASZYCH RĘKACH, NASZA PRZYSZŁOŚĆ”. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 116; 

4) karty do głosowania wydano 77 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 76; 

7) radnym został wybrany: 

― HRYNIUK Henryk, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 189; 

4) karty do głosowania wydano 139 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 136; 

7) radnym został wybrany: 

― GOŁĘBIOWSKI Tadeusz Antoni, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 184; 

4) karty do głosowania wydano 126 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 126; 
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7) radnym został wybrany: 

― STRUŚ Wiesław Paweł, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

 

Rozdział 29. 

Wybory do Rady Gminy Dzierzkowice 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2839. 

3. Karty do głosowania wydano 1425 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1425 osób, to jest 

50,19% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1395, to jest 97,89% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 30, to jest 2,11% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 6, to jest 20,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 24, to jest 

80,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

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

nr 8, nr 10, nr 13, w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 407; 

4) karty do głosowania wydano 209 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 204; 

7) radnym został wybrany: 

― TOKARSKI Henryk Bronisław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 308; 

4) karty do głosowania wydano 148 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 147; 

7) radnym został wybrany: 

― BAŃKA Krzysztof, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 289; 

4) karty do głosowania wydano 152 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 150; 

7) radną została wybrana: 

― KWIATEK Dorota Renata, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― PIETROŃ Stanisław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― PIOTROWSKA Stanisława, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― STYLIŃSKI Wiesław Jan, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 248; 

4) karty do głosowania wydano 139 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 138; 

7) radnym został wybrany: 

― LATOS Dariusz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― MAZUREK Dorota, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 424; 

4) karty do głosowania wydano 188 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 186; 

7) radnym został wybrany: 

― WINIARCZYK Zbigniew, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― PAZIAK Krzysztof Wiesław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 439; 

4) karty do głosowania wydano 219 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 213; 



133 

7) radnym został wybrany: 

― JASTRZĘBSKI Artur Jerzy, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 167; 

4) karty do głosowania wydano 103 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 96; 

7) radną została wybrana: 

― TES Anna, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― WISIŃSKI Grzegorz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 281; 

4) karty do głosowania wydano 123 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 122; 

7) radnym został wybrany: 

― GRUDZIŃSKI Artur Stanisław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 276; 

4) karty do głosowania wydano 144 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 139; 

7) radną została wybrana: 

― BIELAK Justyna Anna, 
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z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 30. 

Wybory do Rady Gminy Dzwola 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5233. 

3. Karty do głosowania wydano 3120 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3120 osób, to jest 

59,62% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3062, to jest 98,14% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 58, to jest 1,86% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 15, to jest 25,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 43, to jest 

74,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 380; 

4) karty do głosowania wydano 225 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 222; 

7) radnym został wybrany: 

― SZUBA Stanisław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 346; 

4) karty do głosowania wydano 215 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 215; 

6) głosów ważnych oddano 211; 

7) radną została wybrana: 

― ŚWIŚ Alina, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 379; 

4) karty do głosowania wydano 234 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 226; 

7) radnym został wybrany: 

― BLACHA Jan, 

z listy nr 16 KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA". 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 396; 

4) karty do głosowania wydano 245 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 241; 

7) radnym został wybrany: 

― MARCHUT Marcin, 

z listy nr 16 KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA". 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 406; 

4) karty do głosowania wydano 242 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 241; 

7) radnym został wybrany: 

― PIECYK Jan, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 332; 

4) karty do głosowania wydano 199 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 196; 

7) radnym został wybrany: 

― ABRAM Mariusz Grzegorz, 

z listy nr 14 KWW JEDNOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 317; 

4) karty do głosowania wydano 164 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 159; 

7) radną została wybrana: 

― GÓRA Grażyna Anna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 346; 

4) karty do głosowania wydano 227 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 225; 

7) radnym został wybrany: 

― RYCERZ Józef, 

z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE INICJATYW SAMORZĄDOWYCH. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 318; 

4) karty do głosowania wydano 192 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 188; 

7) radnym został wybrany: 

― SULOWSKI Mieczysław Adam, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 433; 

4) karty do głosowania wydano 266 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 265; 

7) radną została wybrana: 

― KAPROŃ Urszula Beata, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 325; 

4) karty do głosowania wydano 198 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 193; 

7) radną została wybrana: 

― BACIUR Aneta, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 282; 

4) karty do głosowania wydano 151 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 148; 

7) radnym został wybrany: 

― BĄCZEK Józef, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 291; 

4) karty do głosowania wydano 194 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 192; 

7) radnym został wybrany: 

― DYJACH Łukasz, 
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z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE INICJATYW SAMORZĄDOWYCH. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 277; 

4) karty do głosowania wydano 142 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 137; 

7) radnym został wybrany: 

― DYJACH Krzysztof, 

z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE INICJATYW SAMORZĄDOWYCH. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 405; 

4) karty do głosowania wydano 226 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 218; 

7) radnym został wybrany: 

― KOTRYBAŁA Marek Stanisław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 31. 

Wybory do Rady Gminy Fajsławice 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3853. 

3. Karty do głosowania wydano 2188 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2188 osób, to jest 

56,79% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2120, to jest 96,89% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 68, to jest 3,11% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 13, to jest 19,12%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 55, to jest 

80,88%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



139 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 316; 

4) karty do głosowania wydano 184 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 180; 

7) radną została wybrana: 

― STREFNER Jolanta, 

z listy nr 18 KWW JANUSZA PĘDZISZA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 283; 

4) karty do głosowania wydano 188 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 177; 

7) radną została wybrana: 

― GORZKOWSKA Feliksa, 

z listy nr 19 KWW SKARPA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 251; 

4) karty do głosowania wydano 128 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 126; 

7) radną została wybrana: 

― ROGALSKA Arleta Anna, 

z listy nr 18 KWW JANUSZA PĘDZISZA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 289; 
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4) karty do głosowania wydano 163 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 162; 

7) radnym został wybrany: 

― CHMIEL Grzegorz Piotr, 

z listy nr 17 KWW LEPSZA GMINA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 209; 

4) karty do głosowania wydano 109 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 111; 

6) głosów ważnych oddano 108; 

7) radnym został wybrany: 

― CHRUŚCIEL Mateusz Marek, 

z listy nr 18 KWW JANUSZA PĘDZISZA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 212; 

4) karty do głosowania wydano 126 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 125; 

6) głosów ważnych oddano 124; 

7) radną została wybrana: 

― GRECZKOWSKA Jolanta Grażyna, 

z listy nr 17 KWW LEPSZA GMINA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 211; 

4) karty do głosowania wydano 118 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 117; 

7) radnym został wybrany: 

― KULBAKA Jarosław Grzegorz, 

z listy nr 18 KWW JANUSZA PĘDZISZA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 363; 

4) karty do głosowania wydano 191 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 186; 

7) radnym został wybrany: 

― KRYSA Michał Stanisław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 362; 

4) karty do głosowania wydano 203 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 202; 

7) radnym został wybrany: 

― MICHALAK Sławomir, 

z listy nr 18 KWW JANUSZA PĘDZISZA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 176; 

4) karty do głosowania wydano 102 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 100; 

7) radną została wybrana: 

― KOSIERB Anna, 

z listy nr 18 KWW JANUSZA PĘDZISZA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 133; 

4) karty do głosowania wydano 89 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 85; 

7) radną została wybrana: 

― CHŁOPEK Monika Aneta, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
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12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 185; 

4) karty do głosowania wydano 89 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 85; 

7) radnym został wybrany: 

― WÓJCIK Mariusz Paweł, 

z listy nr 18 KWW JANUSZA PĘDZISZA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 292; 

4) karty do głosowania wydano 142 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 139; 

7) radną została wybrana: 

― ROZWAŁKA Monika Agnieszka, 

z listy nr 17 KWW LEPSZA GMINA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 323; 

4) karty do głosowania wydano 210 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 195; 

7) radną została wybrana: 

― WÓJCIK Anna Danuta, 

z listy nr 18 KWW JANUSZA PĘDZISZA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 248; 

4) karty do głosowania wydano 146 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 134; 

7) radną została wybrana: 

― JAGIEŁŁO Magdalena, 
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z listy nr 18 KWW JANUSZA PĘDZISZA. 
 

 

Rozdział 32. 

Wybory do Rady Gminy Firlej 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4793. 

3. Karty do głosowania wydano 3069 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3064 osób, to jest 

63,93% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2997, to jest 97,81% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 67, to jest 2,19% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 13, to jest 19,40%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 54, to jest 

80,60%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 354; 

4) karty do głosowania wydano 211 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 210; 

7) radnym został wybrany: 

― NIEDZIELA Paweł, 

z listy nr 15 KWW RAZEM W GMINIE FIRLEJ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 294; 

4) karty do głosowania wydano 175 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 175; 

6) głosów ważnych oddano 175; 

7) radnym został wybrany: 

― KOZIOŁ Józef Władysław, 

z listy nr 15 KWW RAZEM W GMINIE FIRLEJ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 392; 

4) karty do głosowania wydano 248 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 245; 

7) radnym został wybrany: 

― CYBUL Adam, 

z listy nr 15 KWW RAZEM W GMINIE FIRLEJ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 349; 

4) karty do głosowania wydano 266 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 257; 

7) radnym został wybrany: 

― PIWOWAR Marek Stanisław, 

z listy nr 14 KWW „GMINA FIRLEJ NASZ WSPÓLNY DOM”. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 303; 

4) karty do głosowania wydano 219 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 207; 

7) radnym został wybrany: 

― TOBOŁA Adam Kazimierz, 

z listy nr 17 KWW „SZACUNEK I PRAWO”. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 319; 

4) karty do głosowania wydano 235 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 231; 

7) radnym został wybrany: 

― ROGALSKI Dariusz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 291; 

4) karty do głosowania wydano 178 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 173; 

7) radnym został wybrany: 

― ZAGOJSKI Mateusz, 

z listy nr 15 KWW RAZEM W GMINIE FIRLEJ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 352; 

4) karty do głosowania wydano 211 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 200; 

7) radnym został wybrany: 

― STAWINOGA Jarosław, 

z listy nr 15 KWW RAZEM W GMINIE FIRLEJ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 400; 

4) karty do głosowania wydano 255 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 250; 

7) radnym został wybrany: 

― ZDUNEK Roman Tadeusz, 

z listy nr 14 KWW „GMINA FIRLEJ NASZ WSPÓLNY DOM”. 
 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 397; 

4) karty do głosowania wydano 232 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 228; 

7) radnym został wybrany: 

― JANCZARA Radosław, 

z listy nr 15 KWW RAZEM W GMINIE FIRLEJ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 306; 

4) karty do głosowania wydano 196 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 193; 

7) radnym został wybrany: 

― WÓJTOWICZ Szymon Tadeusz, 

z listy nr 15 KWW RAZEM W GMINIE FIRLEJ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 209; 

4) karty do głosowania wydano 137 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 136; 

7) radnym został wybrany: 

― POPKIEWICZ Stanisław Czesław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 174; 

4) karty do głosowania wydano 115 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 112; 

7) radnym został wybrany: 

― ZDUNEK Janusz, 
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z listy nr 14 KWW „GMINA FIRLEJ NASZ WSPÓLNY DOM”. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 219; 

4) karty do głosowania wydano 135 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 130; 

7) radnym został wybrany: 

― WASILEWSKI Gerard, 

z listy nr 14 KWW „GMINA FIRLEJ NASZ WSPÓLNY DOM”. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 434; 

4) karty do głosowania wydano 256 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 250; 

7) radnym został wybrany: 

― FĄK Ryszard, 

z listy nr 14 KWW „GMINA FIRLEJ NASZ WSPÓLNY DOM”. 
 

 

Rozdział 33. 

Wybory do Rady Miejskiej we Frampolu 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5163. 

3. Karty do głosowania wydano 2848 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2847 osób, to jest 

55,14% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2813, to jest 98,81% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 34, to jest 1,19% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 34, to jest 

100,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 427; 

4) karty do głosowania wydano 266 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 258; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁOZIŃSKI Jerzy, 

z listy nr 21 KWW TWÓJ GŁOS - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 405; 

4) karty do głosowania wydano 237 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 232; 

7) radnym został wybrany: 

― TCHÓRZEWSKI Zenon, 

z listy nr 17 KWW ZGODA I ROZWÓJ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 394; 

4) karty do głosowania wydano 222 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 220; 

7) radną została wybrana: 

― BURYTA Mariola, 

z listy nr 17 KWW ZGODA I ROZWÓJ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 253; 
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4) karty do głosowania wydano 156 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 155; 

7) radnym został wybrany: 

― HORECKI Józef, 

z listy nr 17 KWW ZGODA I ROZWÓJ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 235; 

4) karty do głosowania wydano 120 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 119; 

7) radnym został wybrany: 

― PAJĄK Jan, 

z listy nr 17 KWW ZGODA I ROZWÓJ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 220; 

4) karty do głosowania wydano 121 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 117; 

7) radnym został wybrany: 

― NIEDŹWIECKI Jan, 

z listy nr 17 KWW ZGODA I ROZWÓJ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 325; 

4) karty do głosowania wydano 169 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 167; 

7) radnym został wybrany: 

― KACZOR Lech Piotr, 

z listy nr 17 KWW ZGODA I ROZWÓJ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 323; 

4) karty do głosowania wydano 171 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 170; 

7) radną została wybrana: 

― ŁUCZYN Agata, 

z listy nr 17 KWW ZGODA I ROZWÓJ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 262; 

4) karty do głosowania wydano 149 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 149; 

7) radnym został wybrany: 

― ODRZYWOLSKI Paweł, 

z listy nr 17 KWW ZGODA I ROZWÓJ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 308; 

4) karty do głosowania wydano 161 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 159; 

7) radnym został wybrany: 

― SPÓLNIK Zbigniew, 

z listy nr 17 KWW ZGODA I ROZWÓJ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 449; 

4) karty do głosowania wydano 263 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 261; 

7) radną została wybrana: 

― SAJ Zenobia, 

z listy nr 19 KWW PRZYJAZNY GMINIE FRAMPOL. 
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12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 367; 

4) karty do głosowania wydano 211 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 211; 

7) radnym został wybrany: 

― RĘBACZ Wojciech, 

z listy nr 20 KWW SPRAWIEDLIWA POLSKA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 441; 

4) karty do głosowania wydano 212 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 209; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWAL Zbigniew, 

z listy nr 17 KWW ZGODA I ROZWÓJ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 490; 

4) karty do głosowania wydano 255 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 251; 

7) radną została wybrana: 

― GRUSZKA Alina, 

z listy nr 17 KWW ZGODA I ROZWÓJ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 264; 

4) karty do głosowania wydano 135 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 135; 

7) radnym został wybrany: 

― KAPROŃ Mirosław, 



152 

z listy nr 17 KWW ZGODA I ROZWÓJ. 
 

 

Rozdział 34. 

Wybory do Rady Gminy Garbów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7276. 

3. Karty do głosowania wydano 4134 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4137 osób, to jest 

56,86% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 4070, to jest 98,38% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 67, to jest 1,62% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 14, to jest 20,90%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 53, to jest 

79,10%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 489; 

4) karty do głosowania wydano 312 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 302; 

7) radnym został wybrany: 

― CHABROS Piotr, 

z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 438; 

4) karty do głosowania wydano 273 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 273; 

6) głosów ważnych oddano 270; 

7) radnym został wybrany: 

― FILIPEK Andrzej Stanisław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 399; 

4) karty do głosowania wydano 203 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 193; 

7) radnym został wybrany: 

― ADAMCZYK Piotr, 

z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 459; 

4) karty do głosowania wydano 270 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 267; 

7) radnym został wybrany: 

― BEDA Andrzej Dariusz, 

z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 419; 

4) karty do głosowania wydano 249 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 247; 

7) radną została wybrana: 

― MICHOŃ Lidia Janina, 

z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 458; 

4) karty do głosowania wydano 259 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 257; 

7) radnym został wybrany: 

― SOKOŁOWSKI Marcin Czesław, 

z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 633; 

4) karty do głosowania wydano 358 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 358; 

6) głosów ważnych oddano 355; 

7) radnym został wybrany: 

― POLESZAK Jacek, 

z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 352; 

4) karty do głosowania wydano 210 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 205; 

7) radnym został wybrany: 

― GARNEK Stanisław Wiesław, 

z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 439; 

4) karty do głosowania wydano 235 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 223; 

7) radną została wybrana: 

― PASTERNAK Agnieszka Irena, 

z listy nr 17 KWW ZAGRODY-BLOKI. 
 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 507; 

4) karty do głosowania wydano 249 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 249; 

7) radnym został wybrany: 

― SZALAST Mariusz Łukasz, 

z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 527; 

4) karty do głosowania wydano 309 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 309; 

6) głosów ważnych oddano 308; 

7) radnym został wybrany: 

― SUMOREK Stanisław, 

z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 633; 

4) karty do głosowania wydano 251 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 248; 

7) radnym został wybrany: 

― PARUCH Waldemar, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 396; 

4) karty do głosowania wydano 256 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 253; 

7) radnym został wybrany: 

― PSZCZOŁA Sylwester, 
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z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 411; 

4) karty do głosowania wydano 265 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 264; 

7) radnym został wybrany: 

― PIKUL Stanisław, 

z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 716; 

4) karty do głosowania wydano 435 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 436; 

6) głosów ważnych oddano 429; 

7) radną została wybrana: 

― GRABARZ Bożena Jadwiga, 

z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH. 
 

 

Rozdział 35. 

Wybory do Rady Gminy Godziszów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4476. 

3. Karty do głosowania wydano 3068 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3067 osób, to jest 

68,52% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3014, to jest 98,27% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 53, to jest 1,73% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 26, to jest 49,06%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 27, to jest 

50,94%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 13, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 260; 

4) karty do głosowania wydano 179 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 175; 

7) radnym został wybrany: 

― KRZYSZTOŃ Dariusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 277; 

4) karty do głosowania wydano 195 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 189; 

7) radnym został wybrany: 

― KOLASA Stanisław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 281; 

4) karty do głosowania wydano 188 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 183; 

7) radnym został wybrany: 

― MYSZAK Grzegorz Czesław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 



158 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 419; 

4) karty do głosowania wydano 277 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 270; 

7) radną została wybrana: 

― CIUPAK Maria Magdalena, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 435; 

4) karty do głosowania wydano 279 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 276; 

7) radnym został wybrany: 

― MADEJ Stanisław, 

z listy nr 14 KWW LOKALNI PATRIOCI. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 419; 

4) karty do głosowania wydano 294 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 288; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁUKASIK Krzysztof, 

z listy nr 16 KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA". 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 357; 

4) karty do głosowania wydano 223 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 220; 

7) radną została wybrana: 

― MISA Anna Barbara, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
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8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 385; 

4) karty do głosowania wydano 271 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 268; 

7) radnym został wybrany: 

― MOSKAL Czesław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 270; 

4) karty do głosowania wydano 169 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 167; 

7) radnym został wybrany: 

― KRÓL Paweł Piotr, 

z listy nr 14 KWW LOKALNI PATRIOCI. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 261; 

4) karty do głosowania wydano 161 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 160; 

7) radnym został wybrany: 

― MUCHA Janusz Krzysztof, 

z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE INICJATYW SAMORZĄDOWYCH. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 265; 

4) karty do głosowania wydano 202 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 199; 

7) radnym został wybrany: 

― BREŚ Henryk, 
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z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 236; 

4) karty do głosowania wydano 177 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 174; 

7) radnym został wybrany: 

― SOSNÓWKA Krzysztof, 

z listy nr 14 KWW LOKALNI PATRIOCI. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― ZDYBEL Aleksander Józef, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 380; 

4) karty do głosowania wydano 285 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 283; 

7) radnym został wybrany: 

― SOBÓTKA Krzysztof, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 231; 

4) karty do głosowania wydano 168 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 162; 

7) radnym został wybrany: 

― WERESKI Krzysztof, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
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Rozdział 36. 

Wybory do Rady Gminy Goraj 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2527. 

3. Karty do głosowania wydano 1466 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1466 osób, to jest 

58,01% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1425, to jest 97,20% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 41, to jest 2,80% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 10, to jest 24,39%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 31, to jest 

75,61%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 3, nr 11, nr 

12, nr 13, nr 14, w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 268; 

4) karty do głosowania wydano 151 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 142; 

7) radnym został wybrany: 

― SOWA Władysław, 

z listy nr 17 KWW WÓJTA GMINY GORAJ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 252; 

4) karty do głosowania wydano 150 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 150; 
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6) głosów ważnych oddano 148; 

7) radnym został wybrany: 

― FURMAGA Ryszard, 

z listy nr 17 KWW WÓJTA GMINY GORAJ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― GĄBKA Leszek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 239; 

4) karty do głosowania wydano 123 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 117; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁACEK Paweł, 

z listy nr 17 KWW WÓJTA GMINY GORAJ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 171; 

4) karty do głosowania wydano 117 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 112; 

7) radnym został wybrany: 

― WIDZ Tadeusz, 

z listy nr 17 KWW WÓJTA GMINY GORAJ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 302; 

4) karty do głosowania wydano 194 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 186; 

7) radnym został wybrany: 
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― KURAŚ Paweł, 

z listy nr 16 KWW KOALICJA DLA PRZYSZŁOŚCI GMINY GORAJ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 244; 

4) karty do głosowania wydano 148 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 147; 

7) radnym został wybrany: 

― JAMROŻY Mieczysław Wojciech, 

z listy nr 16 KWW KOALICJA DLA PRZYSZŁOŚCI GMINY GORAJ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 241; 

4) karty do głosowania wydano 143 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 139; 

7) radną została wybrana: 

― JABŁOŃSKA Danuta, 

z listy nr 17 KWW WÓJTA GMINY GORAJ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 264; 

4) karty do głosowania wydano 144 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 142; 

7) radnym został wybrany: 

― STAŃCZYK Andrzej Jan, 

z listy nr 17 KWW WÓJTA GMINY GORAJ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 312; 

4) karty do głosowania wydano 181 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181; 
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6) głosów ważnych oddano 179; 

7) radnym został wybrany: 

― MIELKO Krzysztof, 

z listy nr 17 KWW WÓJTA GMINY GORAJ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KOŚĆ Zbigniew, 

z listy nr 17 KWW WÓJTA GMINY GORAJ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― STAŃCZYK Mirosław, 

z listy nr 17 KWW WÓJTA GMINY GORAJ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KAPICA Stanisław, 

z listy nr 17 KWW WÓJTA GMINY GORAJ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― BIGOS Leszek, 

z listy nr 17 KWW WÓJTA GMINY GORAJ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 234; 

4) karty do głosowania wydano 115 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 113; 

7) radną została wybrana: 

― MOMOT Maria, 
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z listy nr 17 KWW WÓJTA GMINY GORAJ. 
 

 

Rozdział 37. 

Wybory do Rady Gminy Gorzków 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2862. 

3. Karty do głosowania wydano 1734 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1734 osób, to jest 

60,59% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1715, to jest 98,90% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 19, to jest 1,10% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 7, to jest 36,84%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 12, to jest 

63,16%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

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

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 255; 

4) karty do głosowania wydano 145 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 142; 

7) radnym został wybrany: 

― SUDAK Leszek Robert, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 251; 

4) karty do głosowania wydano 149 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 147; 

7) radną została wybrana: 

― FIDECKA Małgorzata Janina, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 190; 

4) karty do głosowania wydano 112 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 107; 

7) radnym został wybrany: 

― PARKA Radosław, 

z listy nr 18 KWW EDWARDA WYPYCHA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― ŁYSAKOWSKI Marek, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 106; 

4) karty do głosowania wydano 76 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 76; 

7) radnym został wybrany: 

― TYPIŃSKI Tomasz, 

z listy nr 17 KWW MARKA ILCZUKA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 279; 

4) karty do głosowania wydano 135 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 135; 

6) głosów ważnych oddano 135; 

7) radnym został wybrany: 

― NIEŚCIOR Konstanty Jakub, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 243; 

4) karty do głosowania wydano 147 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 147; 

7) radnym został wybrany: 

― STASIECZEK Dariusz Tomasz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 105; 

4) karty do głosowania wydano 65 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 65; 

7) radną została wybrana: 

― CICHOSZ Erwina, 

z listy nr 18 KWW EDWARDA WYPYCHA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 192; 

4) karty do głosowania wydano 112 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 111; 

7) radnym został wybrany: 

― DOBROWOLSKI Rafał, 

z listy nr 18 KWW EDWARDA WYPYCHA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 155; 

4) karty do głosowania wydano 99 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 99; 

6) głosów ważnych oddano 97; 

7) radną została wybrana: 

― TRACZYŃSKA Ewa, 

z listy nr 18 KWW EDWARDA WYPYCHA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 264; 

4) karty do głosowania wydano 150 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 146; 

7) radnym został wybrany: 

― KOTYŁA Zbigniew, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 259; 

4) karty do głosowania wydano 151 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 149; 

7) radnym został wybrany: 

― STĘPNIAK Józef Tadeusz, 

z listy nr 18 KWW EDWARDA WYPYCHA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 288; 

4) karty do głosowania wydano 184 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 184; 

7) radnym został wybrany: 

― GRUDZIEŃ Marian, 

z listy nr 17 KWW MARKA ILCZUKA. 
 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 103; 

4) karty do głosowania wydano 77 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 77; 

7) radnym został wybrany: 

― GOLEC Dariusz Ludwik, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 172; 

4) karty do głosowania wydano 132 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 132; 

7) radnym został wybrany: 

― SZEWCZAK Marian Andrzej, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

 

Rozdział 38. 

Wybory do Rady Gminy Gościeradów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5884. 

3. Karty do głosowania wydano 3204 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3203 osób, to jest 

54,44% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3154, to jest 98,47% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 49, to jest 1,53% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 5, to jest 10,20%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 44, to jest 

89,80%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 
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Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 288; 

4) karty do głosowania wydano 172 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 168; 

7) radnym został wybrany: 

― FILIPCZAK Henryk, 

z listy nr 14 KWW MARIUSZA SZCZEPANIKA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 368; 

4) karty do głosowania wydano 233 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 233; 

6) głosów ważnych oddano 231; 

7) radną została wybrana: 

― SPYRA Elżbieta, 

z listy nr 14 KWW MARIUSZA SZCZEPANIKA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 284; 

4) karty do głosowania wydano 152 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 150; 

7) radną została wybrana: 

― KONOPKA Agnieszka, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 459; 

4) karty do głosowania wydano 280 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 280; 
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6) głosów ważnych oddano 276; 

7) radnym został wybrany: 

― LATAWIEC Grzegorz Piotr, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 276; 

4) karty do głosowania wydano 155 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 149; 

7) radnym został wybrany: 

― SZAJA Paweł, 

z listy nr 15 KWW SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 390; 

4) karty do głosowania wydano 230 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 230; 

7) radnym został wybrany: 

― CEBULA Tomasz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 374; 

4) karty do głosowania wydano 187 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 184; 

7) radnym został wybrany: 

― WĄSIK Janusz Dariusz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 527; 
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4) karty do głosowania wydano 267 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 266; 

7) radnym został wybrany: 

― NIEDZIAŁEK Robert, 

z listy nr 14 KWW MARIUSZA SZCZEPANIKA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 327; 

4) karty do głosowania wydano 188 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 188; 

7) radnym został wybrany: 

― ADAMCZYK Dawid Marian, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 353; 

4) karty do głosowania wydano 147 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 138; 

7) radnym został wybrany: 

― WRZOŁEK Mirosław Adam, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 476; 

4) karty do głosowania wydano 263 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 260; 

7) radnym został wybrany: 

― MOSTRĄG Mirosław, 

z listy nr 15 KWW SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 



173 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 396; 

4) karty do głosowania wydano 239 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 235; 

7) radną została wybrana: 

― GOŁDA Maria Katarzyna, 

z listy nr 14 KWW MARIUSZA SZCZEPANIKA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 506; 

4) karty do głosowania wydano 253 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 247; 

7) radnym został wybrany: 

― GALANT Krzysztof, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 534; 

4) karty do głosowania wydano 257 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 255; 

7) radnym został wybrany: 

― KRZYSZKOWSKI Maciej Hubert, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 326; 

4) karty do głosowania wydano 181 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 177; 

7) radną została wybrana: 

― STOLA Jadwiga Kazimiera, 

z listy nr 14 KWW MARIUSZA SZCZEPANIKA. 
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Rozdział 39. 

Wybory do Rady Gminy Grabowiec 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3512. 

3. Karty do głosowania wydano 1834 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1832 osób, to jest 

52,16% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1804, to jest 98,47% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 28, to jest 1,53% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 5, to jest 17,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 23, to jest 

82,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 242; 

4) karty do głosowania wydano 129 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 127; 

7) radnym został wybrany: 

― SOCHAŃ Krzysztof, 

z listy nr 18 KWW WIARYGODNI, ODPOWIEDZIALNI, NIEZALEŻNI. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 161; 

4) karty do głosowania wydano 70 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 70; 

7) radną została wybrana: 
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― GRABARCZUK Monika Helena, 

z listy nr 19 KWW NADZIEJA GMINY. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 157; 

4) karty do głosowania wydano 99 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 99; 

6) głosów ważnych oddano 99; 

7) radną została wybrana: 

― SZAJUK Małgorzata, 

z listy nr 17 KWW WOLNA RZECZPOSPOLITA GRABOWIECKA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 262; 

4) karty do głosowania wydano 145 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 139; 

7) radnym został wybrany: 

― MUDA Henryk Łukasz, 

z listy nr 19 KWW NADZIEJA GMINY. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 260; 

4) karty do głosowania wydano 148 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 147; 

7) radnym został wybrany: 

― STEĆ Łukasz, 

z listy nr 19 KWW NADZIEJA GMINY. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 244; 

4) karty do głosowania wydano 109 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 109; 
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6) głosów ważnych oddano 109; 

7) radnym został wybrany: 

― KORZENIOWSKI Stanisław Roman, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNE DOBRO. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 171; 

4) karty do głosowania wydano 98 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 94; 

7) radną została wybrana: 

― KOŁTUN Beata, 

z listy nr 20 KWW KOŁTUN BEATA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 209; 

4) karty do głosowania wydano 127 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 123; 

7) radną została wybrana: 

― CZATA Elżbieta, 

z listy nr 18 KWW WIARYGODNI, ODPOWIEDZIALNI, NIEZALEŻNI. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 212; 

4) karty do głosowania wydano 92 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 90; 

7) radną została wybrana: 

― PIJAJKO Ewa Barbara, 

z listy nr 18 KWW WIARYGODNI, ODPOWIEDZIALNI, NIEZALEŻNI. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 317; 
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4) karty do głosowania wydano 159 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 157; 

7) radną została wybrana: 

― GRENIUK Marta, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNE DOBRO. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 276; 

4) karty do głosowania wydano 121 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 119; 

7) radnym został wybrany: 

― JAROSZYŃSKI Krzysztof Dariusz, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNE DOBRO. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 259; 

4) karty do głosowania wydano 139 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 136; 

7) radnym został wybrany: 

― WÓJCIUK Zbigniew Stanisław, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNE DOBRO. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 228; 

4) karty do głosowania wydano 126 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 125; 

7) radnym został wybrany: 

― PANAS Jan Kazimierz, 

z listy nr 19 KWW NADZIEJA GMINY. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 216; 

4) karty do głosowania wydano 115 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 113; 

7) radnym został wybrany: 

― KARCZMARCZYK Piotr Zygmunt, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNE DOBRO. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 298; 

4) karty do głosowania wydano 157 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 156; 

7) radną została wybrana: 

― ROBACZYŃSKA Beata, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNE DOBRO. 
 

 

Rozdział 40. 

Wybory do Rady Gminy Hanna 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2191. 

3. Karty do głosowania wydano 1377 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1376 osób, to jest 

62,80% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1344, to jest 97,67% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 32, to jest 2,33% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 4, to jest 12,50%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 28, to jest 

87,50%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 1, nr 12, w 

których zarejestrowano jednego kandydata. 
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Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― STEPANIUK Daniel, 

z listy nr 14 KWW GRAŻYNY KOWALIK. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 166; 

4) karty do głosowania wydano 96 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 96; 

7) radnym został wybrany: 

― KWIETNIEWSKI Marek Krzysztof, 

z listy nr 14 KWW GRAŻYNY KOWALIK. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 184; 

4) karty do głosowania wydano 128 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 127; 

7) radnym został wybrany: 

― KUĆ Henryk Waldemar, 

z listy nr 14 KWW GRAŻYNY KOWALIK. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 166; 

4) karty do głosowania wydano 114 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 114; 

7) radnym został wybrany: 

― WIDZICKI Jan, 

z listy nr 14 KWW GRAŻYNY KOWALIK. 
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5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 169; 

4) karty do głosowania wydano 122 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 121; 

7) radnym został wybrany: 

― CHILCZUK Jerzy, 

z listy nr 14 KWW GRAŻYNY KOWALIK. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 193; 

4) karty do głosowania wydano 112 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 107; 

7) radnym został wybrany: 

― MATCZUK Krzysztof, 

z listy nr 14 KWW GRAŻYNY KOWALIK. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 163; 

4) karty do głosowania wydano 88 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 78; 

7) radną została wybrana: 

― HORBACZEWSKA Oliwia, 

z listy nr 14 KWW GRAŻYNY KOWALIK. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 178; 

4) karty do głosowania wydano 109 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 101; 

7) radną została wybrana: 

― ZUBELEWICZ Ewa, 
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z listy nr 14 KWW GRAŻYNY KOWALIK. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 186; 

4) karty do głosowania wydano 125 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 125; 

6) głosów ważnych oddano 122; 

7) radnym został wybrany: 

― KOŁTUN Krzysztof, 

z listy nr 14 KWW GRAŻYNY KOWALIK. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 101; 

4) karty do głosowania wydano 72 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 71; 

7) radną została wybrana: 

― BAJ Halina Maria, 

z listy nr 14 KWW GRAŻYNY KOWALIK. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 206; 

4) karty do głosowania wydano 116 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 114; 

7) radnym został wybrany: 

― HAPONIUK Łukasz, 

z listy nr 14 KWW GRAŻYNY KOWALIK. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― POTAPIUK Anna, 

z listy nr 14 KWW GRAŻYNY KOWALIK. 
 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 222; 

4) karty do głosowania wydano 122 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 121; 

7) radnym został wybrany: 

― STRUK Krzysztof, 

z listy nr 14 KWW GRAŻYNY KOWALIK. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 147; 

4) karty do głosowania wydano 103 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 103; 

7) radnym został wybrany: 

― NOWAK Mariusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 110; 

4) karty do głosowania wydano 70 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 69; 

7) radnym został wybrany: 

― WASZCZUK Józef Piotr, 

z listy nr 14 KWW GRAŻYNY KOWALIK. 
 

 

Rozdział 41. 

Wybory do Rady Gminy Hańsk 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2841. 

3. Karty do głosowania wydano 1569 osobom. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1567 osób, to jest 

55,16% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1535, to jest 97,96% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 32, to jest 2,04% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 5, to jest 15,62%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 27, to jest 

84,38%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

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

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 228; 

4) karty do głosowania wydano 104 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 101; 

7) radną została wybrana: 

― KIDA Małgorzata Katarzyna, 

z listy nr 15 KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ GMINY HAŃSK. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 268; 

4) karty do głosowania wydano 147 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 143; 

7) radnym został wybrany: 

― KACZANOWSKI Dariusz Piotr, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 202; 

4) karty do głosowania wydano 108 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 107; 

7) radnym został wybrany: 

― SZELĄGOWSKI Adam Jerzy, 

z listy nr 15 KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ GMINY HAŃSK. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 174; 

4) karty do głosowania wydano 78 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 78; 

6) głosów ważnych oddano 73; 

7) radnym został wybrany: 

― MAZUREK Jarosław Wojciech, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― FILIPCZAK Stefan Marian, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 106; 

4) karty do głosowania wydano 48 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 48; 

6) głosów ważnych oddano 48; 

7) radnym został wybrany: 

― SZWED Szczepan Andrzej, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 181; 

4) karty do głosowania wydano 123 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122; 

6) głosów ważnych oddano 119; 

7) radnym został wybrany: 

― BRODAWKA Mieczysław Kazimierz, 

z listy nr 15 KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ GMINY HAŃSK. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 220; 

4) karty do głosowania wydano 143 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 140; 

7) radnym został wybrany: 

― GRUNWALD Wojciech, 

z listy nr 14 KWW ŁĄCZY NAS SAMORZĄD. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 201; 

4) karty do głosowania wydano 111 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 111; 

6) głosów ważnych oddano 110; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻAKOWSKI Antoni Arkadiusz, 

z listy nr 15 KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ GMINY HAŃSK. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 226; 

4) karty do głosowania wydano 138 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 138; 

7) radną została wybrana: 

― DYWAŃSKA Ewa, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 174; 

4) karty do głosowania wydano 92 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 90; 

7) radnym został wybrany: 

― PUACZ Antoni Marek, 

z listy nr 15 KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ GMINY HAŃSK. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 193; 

4) karty do głosowania wydano 118 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 114; 

7) radnym został wybrany: 

― BUDA Marek, 

z listy nr 15 KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ GMINY HAŃSK. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 252; 

4) karty do głosowania wydano 132 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 131; 

7) radną została wybrana: 

― WOJDA Renata Lucyna, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 204; 

4) karty do głosowania wydano 103 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 101; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁADAK Andrzej Jarosław, 

z listy nr 15 KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ GMINY HAŃSK. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 



187 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 212; 

4) karty do głosowania wydano 124 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 120; 

7) radną została wybrana: 

― MRÓZ Marianna Jadwiga, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

 

Rozdział 42. 

Wybory do Rady Gminy Horodło 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3886. 

3. Karty do głosowania wydano 2044 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2044 osób, to jest 

52,60% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2009, to jest 98,29% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 35, to jest 1,71% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 7, to jest 20,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 28, to jest 

80,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 11, nr 12, w 

których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 323; 

4) karty do głosowania wydano 192 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 192; 
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6) głosów ważnych oddano 188; 

7) radnym został wybrany: 

― BOGOWSKI Arnold, 

z listy nr 15 KWW „GMINA HORODŁO - LEPSZE JUTRO”. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 240; 

4) karty do głosowania wydano 141 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 139; 

7) radnym został wybrany: 

― HACZKIEWICZ Grzegorz Tomasz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 237; 

4) karty do głosowania wydano 141 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 139; 

7) radną została wybrana: 

― GOŁĄB Katarzyna, 

z listy nr 16 KWW NASZA GMINA HORODŁO. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 290; 

4) karty do głosowania wydano 160 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 159; 

7) radną została wybrana: 

― ROMAŃCZUK Ewa, 

z listy nr 16 KWW NASZA GMINA HORODŁO. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 244; 
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4) karty do głosowania wydano 108 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 107; 

7) radnym został wybrany: 

― JANUSZ Andrzej, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 281; 

4) karty do głosowania wydano 148 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 147; 

7) radnym został wybrany: 

― KAŹMIERCZUK Grzegorz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 283; 

4) karty do głosowania wydano 163 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 162; 

7) radną została wybrana: 

― STADNICKA Barbara Emilia, 

z listy nr 16 KWW NASZA GMINA HORODŁO. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 296; 

4) karty do głosowania wydano 106 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 104; 

7) radnym został wybrany: 

― ZIENKIEWICZ Tomasz, 

z listy nr 16 KWW NASZA GMINA HORODŁO. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 341; 

4) karty do głosowania wydano 168 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 162; 

7) radnym został wybrany: 

― GOŁĄB Artur, 

z listy nr 16 KWW NASZA GMINA HORODŁO. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 311; 

4) karty do głosowania wydano 162 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 159; 

7) radnym został wybrany: 

― SAŁĘGA Zbigniew, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KŁOSIŃSKI Paweł, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― WIERZBICKI Ireneusz, 

z listy nr 16 KWW NASZA GMINA HORODŁO. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 293; 

4) karty do głosowania wydano 152 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 147; 

7) radnym został wybrany: 
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― SMOLEJ Wiesław Franciszek, 

z listy nr 16 KWW NASZA GMINA HORODŁO. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 351; 

4) karty do głosowania wydano 178 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 177; 

7) radnym został wybrany: 

― RUDAWSKI Adam, 

z listy nr 16 KWW NASZA GMINA HORODŁO. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 396; 

4) karty do głosowania wydano 225 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 219; 

7) radnym został wybrany: 

― SŁOTWIŃSKI Leszek Ryszard, 

z listy nr 15 KWW „GMINA HORODŁO - LEPSZE JUTRO”. 
 

 

Rozdział 43. 

Wybory do Rady Gminy Hrubieszów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8416. 

3. Karty do głosowania wydano 3968 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3966 osób, to jest 

47,12% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3910, to jest 98,59% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 56, to jest 1,41% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 17, to jest 30,36%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 39, to jest 

69,64%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 547; 

4) karty do głosowania wydano 237 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 231; 

7) radnym został wybrany: 

― WALENCIK Edward, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 602; 

4) karty do głosowania wydano 207 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 207; 

6) głosów ważnych oddano 202; 

7) radną została wybrana: 

― DĄBROWSKA Agnieszka, 

z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE I ROZWÓJ 2018. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 498; 

4) karty do głosowania wydano 240 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 239; 

7) radnym został wybrany: 

― JEZIERSKI Ireneusz Grzegorz, 

z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE I ROZWÓJ 2018. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 630; 

4) karty do głosowania wydano 317 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 315; 

7) radną została wybrana: 

― DĄBROWSKA Aneta, 

z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE I ROZWÓJ 2018. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 416; 

4) karty do głosowania wydano 199 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 196; 

7) radną została wybrana: 

― ZDZIENICKA Barbara, 

z listy nr 16 KWW GMINY HRUBIESZÓW DLA LUDZI. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 531; 

4) karty do głosowania wydano 254 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 252; 

7) radnym został wybrany: 

― DĄBROWSKI Paweł Piotr, 

z listy nr 16 KWW GMINY HRUBIESZÓW DLA LUDZI. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 766; 

4) karty do głosowania wydano 328 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 324; 

7) radnym został wybrany: 

― SENDECKI Piotr Zygmunt, 

z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE I ROZWÓJ 2018. 
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8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 679; 

4) karty do głosowania wydano 286 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 283; 

7) radnym został wybrany: 

― KUTERA Wojciech, 

z listy nr 8 KWW KUKIZ'15. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 447; 

4) karty do głosowania wydano 197 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 191; 

7) radnym został wybrany: 

― HERDA Henryk Władysław, 

z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE I ROZWÓJ 2018. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 612; 

4) karty do głosowania wydano 299 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 295; 

7) radną została wybrana: 

― TOMASZCZUK Beata, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 527; 

4) karty do głosowania wydano 284 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 280; 

7) radnym został wybrany: 

― ECHTA Zbigniew Stefan, 
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z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 647; 

4) karty do głosowania wydano 338 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 332; 

7) radnym został wybrany: 

― KOT Artur Rafał, 

z listy nr 8 KWW KUKIZ'15. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 616; 

4) karty do głosowania wydano 325 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 318; 

7) radnym został wybrany: 

― MATELSKI Piotr Andrzej, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 581; 

4) karty do głosowania wydano 265 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 263; 

7) radnym został wybrany: 

― TARNOWSKI Bartłomiej, 

z listy nr 8 KWW KUKIZ'15. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 317; 

4) karty do głosowania wydano 192 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 189; 
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7) radnym został wybrany: 

― NIEMIEC Sławomir, 

z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE I ROZWÓJ 2018. 
 

 

Rozdział 44. 

Wybory do Rady Miejskiej w Hrubieszowie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 14711. 

3. Karty do głosowania wydano 6985 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6976 osób, to jest 

47,42% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 6790, to jest 97,33% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 186, to jest 2,67% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 38, to jest 20,43%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 148, to jest 

79,57%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1074; 

4) karty do głosowania wydano 603 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 589; 

7) radnym został wybrany: 

― BOJARCZUK Józef Henryk, 

z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE I ROZWÓJ 2018. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1016; 

4) karty do głosowania wydano 515 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 513; 

6) głosów ważnych oddano 507; 

7) radną została wybrana: 

― NAJA Anna Maria, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1017; 

4) karty do głosowania wydano 491 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 491; 

6) głosów ważnych oddano 484; 

7) radnym został wybrany: 

― BAŃKA Wiesław, 

z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE I ROZWÓJ 2018. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1084; 

4) karty do głosowania wydano 562 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 539; 

7) radnym został wybrany: 

― GUZ Andrzej, 

z listy nr 17 KWW - HRUBIESZOWSKIE POROZUMIENIE LEWICY. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1001; 

4) karty do głosowania wydano 483 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 473; 

7) radnym został wybrany: 

― LEBIEDOWICZ Zbigniew, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1036; 

4) karty do głosowania wydano 470 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 470; 

6) głosów ważnych oddano 458; 

7) radnym został wybrany: 

― KRYSZCZUK Leszek Piotr, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1033; 

4) karty do głosowania wydano 417 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 405; 

7) radnym został wybrany: 

― DANILCZUK Artur, 

z listy nr 8 KWW KUKIZ'15. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 873; 

4) karty do głosowania wydano 359 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 351; 

7) radną została wybrana: 

― ŚWISTOWSKA Iwona Barbara, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 978; 

4) karty do głosowania wydano 435 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 427; 

7) radnym został wybrany: 

― SZULAKIEWICZ Jan, 
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z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 999; 

4) karty do głosowania wydano 466 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 458; 

7) radnym został wybrany: 

― WIECH Ryszard Stanisław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 937; 

4) karty do głosowania wydano 447 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 432; 

7) radną została wybrana: 

― NOWAK Czesława Maria, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 928; 

4) karty do głosowania wydano 434 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 402; 

7) radnym został wybrany: 

― CISŁO Marian, 

z listy nr 17 KWW - HRUBIESZOWSKIE POROZUMIENIE LEWICY. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 882; 

4) karty do głosowania wydano 392 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 380; 
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7) radną została wybrana: 

― KOWALSKA Danuta, 

z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE I ROZWÓJ 2018. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 902; 

4) karty do głosowania wydano 431 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 431; 

6) głosów ważnych oddano 424; 

7) radną została wybrana: 

― SYMCZUK Maryla, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 951; 

4) karty do głosowania wydano 480 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 461; 

7) radną została wybrana: 

― WIERZCHOWSKA Barbara Danuta, 

z listy nr 17 KWW - HRUBIESZOWSKIE POROZUMIENIE LEWICY. 
 

 

Rozdział 45. 

Wybory do Rady Gminy Izbica 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6943, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 3892 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3893 osób, to jest 

56,07% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3827, to jest 98,30% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 66, to jest 1,70% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 
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1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 22, to jest 33,33%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 44, to jest 

66,67%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 325; 

4) karty do głosowania wydano 188 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 181; 

7) radną została wybrana: 

― SZCZUR Ewa, 

z listy nr 17 KWW JERZEGO LEWCZUKA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 470; 

4) karty do głosowania wydano 278 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 271; 

7) radnym został wybrany: 

― KUKIEŁKA Jacek Mieczysław, 

z listy nr 17 KWW JERZEGO LEWCZUKA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 384, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 231 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

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

6) głosów ważnych oddano 226; 

7) radnym został wybrany: 
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― KULIKOWSKI Dariusz, 

z listy nr 17 KWW JERZEGO LEWCZUKA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 365; 

4) karty do głosowania wydano 181 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 171; 

7) radną została wybrana: 

― NAKLICKA Grażyna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 584; 

4) karty do głosowania wydano 307 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 302; 

7) radnym został wybrany: 

― DUSZNIK Janusz Stanisław, 

z listy nr 17 KWW JERZEGO LEWCZUKA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 682; 

4) karty do głosowania wydano 348 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 348; 

6) głosów ważnych oddano 343; 

7) radnym został wybrany: 

― PAUL Stanisław Bolesław, 

z listy nr 17 KWW JERZEGO LEWCZUKA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 687; 

4) karty do głosowania wydano 385 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 385; 
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6) głosów ważnych oddano 384; 

7) radną została wybrana: 

― SOLAN Elżbieta, 

z listy nr 17 KWW JERZEGO LEWCZUKA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 390; 

4) karty do głosowania wydano 219 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 215; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚLIWA Tadeusz Józef, 

z listy nr 17 KWW JERZEGO LEWCZUKA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 504; 

4) karty do głosowania wydano 304 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 301; 

7) radną została wybrana: 

― PIECZYKOLAN Barbara, 

z listy nr 19 KWW JANUSZA ŚWIĘCKIEGO. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 549; 

4) karty do głosowania wydano 347 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 344; 

7) radnym został wybrany: 

― GORZAŁA Ryszard Andrzej, 

z listy nr 17 KWW JERZEGO LEWCZUKA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 468; 
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4) karty do głosowania wydano 254 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 245; 

7) radnym został wybrany: 

― MAZUREK Janusz, 

z listy nr 17 KWW JERZEGO LEWCZUKA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 275; 

4) karty do głosowania wydano 160 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 163; 

7) radną została wybrana: 

― ŁAGODA Małgorzata Danuta, 

z listy nr 17 KWW JERZEGO LEWCZUKA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 478; 

4) karty do głosowania wydano 261 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 259; 

7) radnym został wybrany: 

― SUSZEK Bogusław, 

z listy nr 17 KWW JERZEGO LEWCZUKA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 332; 

4) karty do głosowania wydano 184 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 183; 

7) radnym został wybrany: 

― FRANASZCZUK Bogusław, 

z listy nr 17 KWW JERZEGO LEWCZUKA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 450; 

4) karty do głosowania wydano 245 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 239; 

7) radną została wybrana: 

― PIŁAT Alicja, 

z listy nr 17 KWW JERZEGO LEWCZUKA. 
 

 

Rozdział 46. 

Wybory do Rady Gminy w Jabłonnie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6165, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 3175 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3172 osób, to jest 

51,45% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3126, to jest 98,55% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 46, to jest 1,45% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 6, to jest 13,04%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 40, to jest 

86,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

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

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 349; 

4) karty do głosowania wydano 192 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 192; 

6) głosów ważnych oddano 190; 

7) radną została wybrana: 

― PIOTROWSKA Marianna, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 269; 

4) karty do głosowania wydano 110 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 109; 

7) radnym został wybrany: 

― WILKOŁEK Henryk Waldemar, 

z listy nr 15 KWW WSPÓŁPRACA EDUKACJA ROZWÓJ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 413; 

4) karty do głosowania wydano 227 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 218; 

7) radnym został wybrany: 

― MIELNIK Mariusz Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 517; 

4) karty do głosowania wydano 288 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 283; 

7) radnym został wybrany: 

― IWANICKI Julian Piotr, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 516; 

4) karty do głosowania wydano 247 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 243; 

7) radną została wybrana: 

― GALEK-KOCIUBA Ewelina Katarzyna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 557; 

4) karty do głosowania wydano 297 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 294; 

7) radnym został wybrany: 

― SKAŁECKI Kamil, 

z listy nr 15 KWW WSPÓŁPRACA EDUKACJA ROZWÓJ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 449; 

4) karty do głosowania wydano 230 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 225; 

7) radnym został wybrany: 

― KUTRZEPA Jerzy, 

z listy nr 16 KWW MAŁA OJCZYZNA JABŁONNA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 387; 

4) karty do głosowania wydano 254 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 250; 

7) radną została wybrana: 

― BOGUSZ Wiesława Lucyna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

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

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― LIS Ryszard, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 250; 

4) karty do głosowania wydano 86 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 85; 

7) radnym został wybrany: 

― KLIMEK Adam Jerzy, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 553; 

4) karty do głosowania wydano 285 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 284; 

7) radną została wybrana: 

― NOWAK Monika, 

z listy nr 15 KWW WSPÓŁPRACA EDUKACJA ROZWÓJ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 613; 

4) karty do głosowania wydano 285 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 279; 

7) radnym został wybrany: 

― PIELECHA Marcin Piotr, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 419; 

4) karty do głosowania wydano 181 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 178; 

7) radną została wybrana: 

― MALEC Agnieszka, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 443; 

4) karty do głosowania wydano 277 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 273; 

7) radnym został wybrany: 

― PAWELEC Jerzy Tadeusz, 

z listy nr 16 KWW MAŁA OJCZYZNA JABŁONNA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 430, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 216 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

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

6) głosów ważnych oddano 215; 

7) radnym został wybrany: 

― GUZIAK Kazimierz, 

z listy nr 15 KWW WSPÓŁPRACA EDUKACJA ROZWÓJ. 
 

 

Rozdział 47. 

Wybory do Rady Gminy Jabłoń 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2879. 

3. Karty do głosowania wydano 1540 osobom. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1538 osób, to jest 

53,42% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1489, to jest 96,81% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 49, to jest 3,19% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 19, to jest 38,78%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 30, to jest 

61,22%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

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

których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KOWALCZUK Łukasz Krzysztof, 

z listy nr 17 KWW ROZWÓJ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 363; 

4) karty do głosowania wydano 109 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 106; 

7) radną została wybrana: 

― KUNISZYK Agnieszka Maria, 

z listy nr 17 KWW ROZWÓJ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 197; 

4) karty do głosowania wydano 109 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 108; 
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7) radnym został wybrany: 

― GARMOL Roman Paweł, 

z listy nr 17 KWW ROZWÓJ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 203; 

4) karty do głosowania wydano 128 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 118; 

7) radną została wybrana: 

― NIEŚCIORUK Magdalena, 

z listy nr 17 KWW ROZWÓJ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 168; 

4) karty do głosowania wydano 85 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 85; 

6) głosów ważnych oddano 83; 

7) radnym został wybrany: 

― DUDA Krystian Grzegorz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― NICZYPORUK Paweł, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 271; 

4) karty do głosowania wydano 141 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 137; 

7) radną została wybrana: 

― ABRAMCZUK-SAK Diana Emilia, 
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z listy nr 17 KWW ROZWÓJ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 170; 

4) karty do głosowania wydano 93 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 93; 

6) głosów ważnych oddano 90; 

7) radnym został wybrany: 

― JOŚKO Henryk, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 186; 

4) karty do głosowania wydano 125 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 125; 

6) głosów ważnych oddano 122; 

7) radnym został wybrany: 

― SIKORA Tomasz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 201; 

4) karty do głosowania wydano 112 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 109; 

7) radną została wybrana: 

― ZIEŃCZUK Marzena, 

z listy nr 17 KWW ROZWÓJ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 145; 

4) karty do głosowania wydano 80 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 80; 

6) głosów ważnych oddano 79; 
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7) radnym został wybrany: 

― LEWCZUK Michał, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 279; 

4) karty do głosowania wydano 161 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 150; 

7) radną została wybrana: 

― BYCZKOWSKA Lidia, 

z listy nr 17 KWW ROZWÓJ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 298; 

4) karty do głosowania wydano 158 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 156; 

7) radną została wybrana: 

― KAMOLA Magdalena Małgorzata, 

z listy nr 16 KWW LOKALNA INICJATYWA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 209; 

4) karty do głosowania wydano 137 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 131; 

7) radnym został wybrany: 

― JANUSZKO Adam Paweł, 

z listy nr 16 KWW LOKALNA INICJATYWA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 189; 

4) karty do głosowania wydano 102 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 102; 

6) głosów ważnych oddano 100; 

7) radnym został wybrany: 

― KACZAN Adam Zbysław, 

z listy nr 17 KWW ROZWÓJ. 
 

 

Rozdział 48. 

Wybory do Rady Gminy Wólka 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9071. 

3. Karty do głosowania wydano 5283 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5280 osób, to jest 

58,21% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 5203, to jest 98,54% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 77, to jest 1,46% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 20, to jest 25,97%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 57, to jest 

74,03%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 701; 

4) karty do głosowania wydano 412 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 405; 

7) radnym został wybrany: 

― TRYK Sebastian Grzegorz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 545; 

4) karty do głosowania wydano 293 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 293; 

6) głosów ważnych oddano 288; 

7) radnym został wybrany: 

― TKACZYK Andrzej, 

z listy nr 17 KWW EDWINA GORTATA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 648; 

4) karty do głosowania wydano 338 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 330; 

7) radnym został wybrany: 

― SZEWCZYK Piotr, 

z listy nr 18 KWW NASZA GMINA WSPÓLNY DOM. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 718; 

4) karty do głosowania wydano 448 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 441; 

7) radnym został wybrany: 

― KUDŁA Jacek, 

z listy nr 17 KWW EDWINA GORTATA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 545; 

4) karty do głosowania wydano 348 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 348; 

6) głosów ważnych oddano 342; 

7) radnym został wybrany: 

― ZABOREK Tomasz Robert, 
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z listy nr 17 KWW EDWINA GORTATA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 476; 

4) karty do głosowania wydano 301 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 299; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWALCZYK Karol Mateusz, 

z listy nr 17 KWW EDWINA GORTATA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 457; 

4) karty do głosowania wydano 290 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 285; 

7) radnym został wybrany: 

― KORNET Michał, 

z listy nr 16 KWW SŁUŻBA LUDZIOM. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 409; 

4) karty do głosowania wydano 230 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 227; 

7) radnym został wybrany: 

― OLESZCZUK Krzysztof Tomasz, 

z listy nr 15 KWW MARCIN BARWIŃSKI. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 482; 

4) karty do głosowania wydano 277 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 272; 
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7) radną została wybrana: 

― SKIBA Iwona Agnieszka, 

z listy nr 17 KWW EDWINA GORTATA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 743; 

4) karty do głosowania wydano 445 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 445; 

6) głosów ważnych oddano 441; 

7) radną została wybrana: 

― MAJEWSKA Magdalena, 

z listy nr 17 KWW EDWINA GORTATA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 564; 

4) karty do głosowania wydano 336 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 332; 

7) radną została wybrana: 

― KAIS Jolanta Elżbieta, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 621; 

4) karty do głosowania wydano 318 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 313; 

7) radną została wybrana: 

― SAMUŁA Małgorzata Jadwiga, 

z listy nr 17 KWW EDWINA GORTATA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 795; 

4) karty do głosowania wydano 455 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 455; 

6) głosów ważnych oddano 449; 

7) radnym został wybrany: 

― IDZIKOWSKI Łukasz, 

z listy nr 17 KWW EDWINA GORTATA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 707; 

4) karty do głosowania wydano 378 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 373; 

7) radnym został wybrany: 

― DUMAŁA Grzegorz Marcin, 

z listy nr 17 KWW EDWINA GORTATA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 660; 

4) karty do głosowania wydano 414 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 406; 

7) radną została wybrana: 

― DOBEK Edyta, 

z listy nr 17 KWW EDWINA GORTATA. 
 

 

Rozdział 49. 

Wybory do Rady Gminy Janowiec 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3149. 

3. Karty do głosowania wydano 1809 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1809 osób, to jest 

57,45% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1759, to jest 97,24% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 50, to jest 2,76% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 
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1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 16, to jest 32,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 34, to jest 

68,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 214; 

4) karty do głosowania wydano 134 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 130; 

7) radnym został wybrany: 

― CZERWIEC Ireneusz Paweł, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 198; 

4) karty do głosowania wydano 94 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 92; 

7) radną została wybrana: 

― WOJTALIK Aldona Małgorzata, 

z listy nr 15 KWW GMINA JANOWIEC RAZEM. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 160; 

4) karty do głosowania wydano 85 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 85; 

6) głosów ważnych oddano 81; 

7) radnym został wybrany: 

― WALASEK Janusz, 

z listy nr 15 KWW GMINA JANOWIEC RAZEM. 
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4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 211; 

4) karty do głosowania wydano 132 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 130; 

7) radnym został wybrany: 

― BIERNACKI Mariusz Janusz, 

z listy nr 15 KWW GMINA JANOWIEC RAZEM. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 188; 

4) karty do głosowania wydano 130 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 127; 

7) radnym został wybrany: 

― TARŁOWSKI Roman, 

z listy nr 15 KWW GMINA JANOWIEC RAZEM. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 194; 

4) karty do głosowania wydano 135 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 133; 

7) radną została wybrana: 

― KOSTKA Ewa, 

z listy nr 15 KWW GMINA JANOWIEC RAZEM. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 201; 

4) karty do głosowania wydano 117 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 115; 

7) radną została wybrana: 

― ORŁOWSKA Joanna Urszula, 
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z listy nr 15 KWW GMINA JANOWIEC RAZEM. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 202; 

4) karty do głosowania wydano 130 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 129; 

7) radną została wybrana: 

― MALINOWSKA Zofia Krystyna, 

z listy nr 15 KWW GMINA JANOWIEC RAZEM. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 233; 

4) karty do głosowania wydano 133 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 127; 

7) radną została wybrana: 

― BORONOWSKA Grażyna, 

z listy nr 15 KWW GMINA JANOWIEC RAZEM. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 235; 

4) karty do głosowania wydano 118 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 115; 

7) radnym został wybrany: 

― WOŹNIAK Piotr, 

z listy nr 15 KWW GMINA JANOWIEC RAZEM. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 216; 

4) karty do głosowania wydano 114 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 114; 
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7) radnym został wybrany: 

― DYBISZ Paweł, 

z listy nr 15 KWW GMINA JANOWIEC RAZEM. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 201; 

4) karty do głosowania wydano 122 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 116; 

7) radnym został wybrany: 

― MARKOWSKI Zenon, 

z listy nr 15 KWW GMINA JANOWIEC RAZEM. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 211; 

4) karty do głosowania wydano 125 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 125; 

6) głosów ważnych oddano 121; 

7) radnym został wybrany: 

― SZULOWSKI Sebastian Jan, 

z listy nr 15 KWW GMINA JANOWIEC RAZEM. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 219; 

4) karty do głosowania wydano 112 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 106; 

7) radnym został wybrany: 

― SZYSZKOWSKI Jerzy, 

z listy nr 15 KWW GMINA JANOWIEC RAZEM. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 266; 

4) karty do głosowania wydano 128 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 127; 

6) głosów ważnych oddano 123; 

7) radnym został wybrany: 

― DĘBICKI Dariusz Andrzej, 

z listy nr 15 KWW GMINA JANOWIEC RAZEM. 
 

 

Rozdział 50. 

Wybory do Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10290. 

3. Karty do głosowania wydano 5423 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5422 osób, to jest 

52,69% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 5198, to jest 95,87% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 224, to jest 4,13% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 72, to jest 32,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 136, to jest 

60,71%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 

16, to jest 7,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

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

w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 944; 

4) karty do głosowania wydano 461 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 438; 

7) radnym został wybrany: 

― CZAJA Andrzej Marian, 
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z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 907; 

4) karty do głosowania wydano 484 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 466; 

7) radnym został wybrany: 

― KAPROŃ Tomasz Józef, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 723; 

4) karty do głosowania wydano 340 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 312; 

7) radnym został wybrany: 

― KAMIŃSKI Robert, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― GRZEGÓRSKI Marian, 

z listy nr 20 KWW MARIANA GRZEGÓRSKIEGO. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 940; 

4) karty do głosowania wydano 504 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 504; 

6) głosów ważnych oddano 487; 

7) radną została wybrana: 

― KUŚMIERCZYK Grażyna Magdalena, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 872; 

4) karty do głosowania wydano 460 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 460; 

6) głosów ważnych oddano 443; 

7) radną została wybrana: 

― ĆWIEK Krystyna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 718; 

4) karty do głosowania wydano 345 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 306; 

7) radnym został wybrany: 

― JAROSZ Henryk Józef, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― PIECYK Łukasz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1067; 

4) karty do głosowania wydano 634 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 634; 

6) głosów ważnych oddano 623; 

7) radnym został wybrany: 

― KUŚMIERCZYK Waldemar, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 831; 

4) karty do głosowania wydano 483 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 483; 

6) głosów ważnych oddano 477; 

7) radnym został wybrany: 

― KURASIEWICZ Krzysztof Wiesław, 

z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE INICJATYW SAMORZĄDOWYCH. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1185; 

4) karty do głosowania wydano 626 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 606; 

7) radnym został wybrany: 

― FLIS Grzegorz, 

z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE INICJATYW SAMORZĄDOWYCH. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 720; 

4) karty do głosowania wydano 383 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 370; 

7) radną została wybrana: 

― MAZUR Anna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 582; 

4) karty do głosowania wydano 266 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 240; 

7) radnym został wybrany: 

― STARTEK Bogdan, 

z listy nr 21 KWW „RÓWNOŚĆ PONAD WSZYSTKO”. 
 

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

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― ŁUKASIK Andrzej, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 801; 

4) karty do głosowania wydano 437 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 437; 

6) głosów ważnych oddano 430; 

7) radnym został wybrany: 

― BIELAK Zenon, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 51. 

Wybory do Rady Gminy Janów Podlaski 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4260. 

3. Karty do głosowania wydano 2527 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2527 osób, to jest 

59,32% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2486, to jest 98,38% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 41, to jest 1,62% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 13, to jest 31,71%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 28, to jest 

68,29%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 233; 

4) karty do głosowania wydano 137 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 136; 

7) radną została wybrana: 

― MYĆ Anna Monika, 

z listy nr 15 KWW ODNOWA DLA JANOWA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 292; 

4) karty do głosowania wydano 164 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 162; 

7) radnym został wybrany: 

― CHALIBURDA Henryk Tomasz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 269; 

4) karty do głosowania wydano 143 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 139; 

7) radnym został wybrany: 

― BOŻEMÓJ Zdzisław, 

z listy nr 16 KWW ARKADIUSZA PODSKOKA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 257; 

4) karty do głosowania wydano 153 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 151; 

7) radnym został wybrany: 

― SIDORUK Grzegorz Kamil, 
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z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 317; 

4) karty do głosowania wydano 189 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 187; 

7) radną została wybrana: 

― MOŚ Dominika Anna, 

z listy nr 15 KWW ODNOWA DLA JANOWA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 277; 

4) karty do głosowania wydano 135 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 132; 

7) radnym został wybrany: 

― PIKACZ Radosław, 

z listy nr 14 KWW JANÓW NOWYCH SZANS KAROLA 

MICHAŁOWSKIEGO. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 257; 

4) karty do głosowania wydano 161 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 160; 

7) radną została wybrana: 

― TYCHMANOWICZ Aneta Beata, 

z listy nr 16 KWW ARKADIUSZA PODSKOKA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 220; 

4) karty do głosowania wydano 108 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 108; 
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6) głosów ważnych oddano 105; 

7) radną została wybrana: 

― WAWRYNIUK Anna, 

z listy nr 14 KWW JANÓW NOWYCH SZANS KAROLA 

MICHAŁOWSKIEGO. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 360; 

4) karty do głosowania wydano 193 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 190; 

7) radnym został wybrany: 

― TOCZYŃSKI Mirosław Władysław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 280; 

4) karty do głosowania wydano 181 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 180; 

7) radną została wybrana: 

― STAŃKO Monika Maria, 

z listy nr 16 KWW ARKADIUSZA PODSKOKA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 300; 

4) karty do głosowania wydano 190 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 186; 

7) radną została wybrana: 

― ARTEMIUK Elżbieta Daniela, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 282; 

4) karty do głosowania wydano 186 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 180; 

7) radną została wybrana: 

― CHRYŚCIENKO Magdalena, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 283; 

4) karty do głosowania wydano 182 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 182; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻMUDZIŃSKI - CARUK Stanisław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 281; 

4) karty do głosowania wydano 182 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 177; 

7) radnym został wybrany: 

― GÓRSKI Robert Stanisław, 

z listy nr 15 KWW ODNOWA DLA JANOWA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 352; 

4) karty do głosowania wydano 223 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 219; 

7) radną została wybrana: 

― HOŁUB Ewa Marzenna, 

z listy nr 16 KWW ARKADIUSZA PODSKOKA. 
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Rozdział 52. 

Wybory do Rady Gminy Jarczów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2943. 

3. Karty do głosowania wydano 1657 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1655 osób, to jest 

56,24% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1630, to jest 98,49% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 25, to jest 1,51% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 7, to jest 28,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18, to jest 

72,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 185; 

4) karty do głosowania wydano 107 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 105; 

7) radnym został wybrany: 

― BÓL Stanisław, 

z listy nr 15 KWW TOMASZA TYRKI. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 169; 

4) karty do głosowania wydano 89 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 87; 

7) radną została wybrana: 
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― JASINA Judyta Małgorzata, 

z listy nr 16 KWW JERZEGO ZAWIŚLAKA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 142; 

4) karty do głosowania wydano 67 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 66; 

7) radną została wybrana: 

― JACEK Urszula, 

z listy nr 15 KWW TOMASZA TYRKI. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 219; 

4) karty do głosowania wydano 138 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 134; 

7) radnym został wybrany: 

― PATRON Michał Zbigniew, 

z listy nr 15 KWW TOMASZA TYRKI. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 215; 

4) karty do głosowania wydano 137 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 136; 

7) radną została wybrana: 

― MĄCZKA Bożena, 

z listy nr 15 KWW TOMASZA TYRKI. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 263; 

4) karty do głosowania wydano 161 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 159; 
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6) głosów ważnych oddano 157; 

7) radną została wybrana: 

― MROCZKOWSKA Jolanta Joanna, 

z listy nr 16 KWW JERZEGO ZAWIŚLAKA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 233; 

4) karty do głosowania wydano 146 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 146; 

7) radnym został wybrany: 

― SZPONAR Adam, 

z listy nr 15 KWW TOMASZA TYRKI. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 167; 

4) karty do głosowania wydano 96 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 90; 

7) radnym został wybrany: 

― CZOP Krzysztof Andrzej, 

z listy nr 17 KWW MŁODZI. NIEZALEŻNI. BEZPARTYJNI.. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 233; 

4) karty do głosowania wydano 137 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 136; 

7) radnym został wybrany: 

― RACHAŃSKI Lesław Antoni, 

z listy nr 16 KWW JERZEGO ZAWIŚLAKA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 195; 
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4) karty do głosowania wydano 91 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 91; 

7) radnym został wybrany: 

― PAŹDZIUREK Marian Sławomir, 

z listy nr 16 KWW JERZEGO ZAWIŚLAKA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 159; 

4) karty do głosowania wydano 78 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 78; 

6) głosów ważnych oddano 75; 

7) radną została wybrana: 

― TWARDECKA Alina Anna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 240; 

4) karty do głosowania wydano 135 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 132; 

7) radnym został wybrany: 

― SZOPA Mariusz Ludwik, 

z listy nr 16 KWW JERZEGO ZAWIŚLAKA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 151; 

4) karty do głosowania wydano 82 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 82; 

7) radnym został wybrany: 

― MAŃCZAK Eryk, 

z listy nr 15 KWW TOMASZA TYRKI. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 174; 

4) karty do głosowania wydano 96 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 96; 

7) radną została wybrana: 

― SAMEK Agata Marta, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 198; 

4) karty do głosowania wydano 97 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 97; 

7) radnym został wybrany: 

― FRYKOWSKI Józef Andrzej, 

z listy nr 16 KWW JERZEGO ZAWIŚLAKA. 
 

 

Rozdział 53. 

Wybory do Rady Gminy Jeziorzany 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1833. 

3. Karty do głosowania wydano 1069 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1068 osób, to jest 

58,27% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1035, to jest 96,91% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 33, to jest 3,09% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 3, to jest 9,09%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 30, to jest 

90,91%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 3, nr 13, nr 

14, w których zarejestrowano jednego kandydata. 
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Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 143; 

4) karty do głosowania wydano 79 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 79; 

6) głosów ważnych oddano 78; 

7) radnym został wybrany: 

― DŁUGOSZ Wojciech, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 162; 

4) karty do głosowania wydano 103 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 100; 

7) radnym został wybrany: 

― SZYMANEK Henryk, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― CIOTA Edward, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 122; 

4) karty do głosowania wydano 54 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 54; 

6) głosów ważnych oddano 54; 

7) radną została wybrana: 

― BARSZCZ Maria, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
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5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 151; 

4) karty do głosowania wydano 90 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 86; 

7) radnym został wybrany: 

― SZABELSKI Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 166; 

4) karty do głosowania wydano 83 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 80; 

7) radnym został wybrany: 

― SZCZOTKA Paweł, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 161; 

4) karty do głosowania wydano 108 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 104; 

7) radnym został wybrany: 

― WESOŁOWSKI Zbigniew, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 189; 

4) karty do głosowania wydano 113 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 110; 

7) radnym został wybrany: 

― KRASUCKI Marek Dominik, 
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z listy nr 13 KWW „RAZEM DLA GMINY". 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 166; 

4) karty do głosowania wydano 86 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 85; 

7) radnym został wybrany: 

― MATYJASEK Zygmunt, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 153; 

4) karty do głosowania wydano 98 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 94; 

7) radnym został wybrany: 

― ADAMCZYK Andrzej, 

z listy nr 13 KWW „RAZEM DLA GMINY". 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 146; 

4) karty do głosowania wydano 86 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 79; 

7) radnym został wybrany: 

― GRZYWACZ Artur, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 141; 

4) karty do głosowania wydano 85 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 85; 

6) głosów ważnych oddano 81; 
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7) radnym został wybrany: 

― OCH Józef, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KOWALEWSKI Marcin, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― MADEJ Małgorzata Ewa, 

z listy nr 13 KWW „RAZEM DLA GMINY". 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 133; 

4) karty do głosowania wydano 84 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 84; 

7) radnym został wybrany: 

― ZIOBRONIEWICZ Zbigniew Stanisław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

 

Rozdział 54. 

Wybory do Rady Miejskiej w Józefowie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5825. 

3. Karty do głosowania wydano 3051 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3051 osób, to jest 

52,38% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2987, to jest 97,90% ogólnej liczby głosów oddanych. 
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6. Głosów nieważnych oddano 64, to jest 2,10% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 13, to jest 20,31%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 51, to jest 

79,69%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 383; 

4) karty do głosowania wydano 205 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 205; 

7) radną została wybrana: 

― SITARZ Teresa, 

z listy nr 17 KWW JÓZEFOWSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 362; 

4) karty do głosowania wydano 208 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 204; 

7) radnym został wybrany: 

― HAJDUK Jerzy Stefan, 

z listy nr 20 KWW BIŁGORAJSZCZYZNA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 318; 

4) karty do głosowania wydano 159 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 156; 

7) radnym został wybrany: 
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― KUDEŁKA Jan, 

z listy nr 20 KWW BIŁGORAJSZCZYZNA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 389; 

4) karty do głosowania wydano 211 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 205; 

7) radną została wybrana: 

― KUDEŁKA Maria Jadwiga, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 466; 

4) karty do głosowania wydano 245 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 235; 

7) radnym został wybrany: 

― ZIELONKA Jan, 

z listy nr 17 KWW JÓZEFOWSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 405; 

4) karty do głosowania wydano 232 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 225; 

7) radnym został wybrany: 

― OSTASZ Stanisław, 

z listy nr 17 KWW JÓZEFOWSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 292; 

4) karty do głosowania wydano 145 osobom; 

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



243 

6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radnym został wybrany: 

― KNAP Zbigniew, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 421; 

4) karty do głosowania wydano 213 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 210; 

7) radnym został wybrany: 

― BERDZIK Łukasz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 419; 

4) karty do głosowania wydano 207 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 207; 

6) głosów ważnych oddano 200; 

7) radną została wybrana: 

― GONTARZ Dominika Krystyna, 

z listy nr 16 KWW PRAWICA BIŁGORAJSKA +. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 506; 

4) karty do głosowania wydano 268 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 263; 

7) radnym został wybrany: 

― KUDEŁKA Henryk, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 410; 
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4) karty do głosowania wydano 205 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 199; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁOKAJ Andrzej, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 255; 

4) karty do głosowania wydano 142 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 141; 

7) radnym został wybrany: 

― GMYZ Marek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 339; 

4) karty do głosowania wydano 165 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 161; 

7) radnym został wybrany: 

― BERDZIK Grzegorz Wiesław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 394; 

4) karty do głosowania wydano 190 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 187; 

7) radną została wybrana: 

― KUSA Ewa Anna, 

z listy nr 19 KWW IRENEUSZA WILCZYŃSKIEGO. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 466; 

4) karty do głosowania wydano 256 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 251; 

7) radną została wybrana: 

― BERDZIK Regina, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 55. 

Wybory do Rady Miejskiej w Józefowie nad Wisłą 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5446. 

3. Karty do głosowania wydano 2860 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2860 osób, to jest 

52,52% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2810, to jest 98,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 50, to jest 1,75% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 11, to jest 22,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 39, to jest 

78,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 403; 

4) karty do głosowania wydano 244 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 240; 

7) radnym został wybrany: 

― STOJAK Piotr Józef, 
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z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 350; 

4) karty do głosowania wydano 216 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 212; 

7) radnym został wybrany: 

― SOCHA Stefan Józef, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 368; 

4) karty do głosowania wydano 230 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 226; 

7) radnym został wybrany: 

― KOTOWSKI Tomasz Maria, 

z listy nr 14 KWW NASZA GMINA JÓZEFÓW NAD WISŁĄ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 369; 

4) karty do głosowania wydano 195 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 194; 

7) radnym został wybrany: 

― GAJEWSKI Kamil, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 242; 

4) karty do głosowania wydano 165 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 165; 
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7) radnym został wybrany: 

― JURAK Jerzy, 

z listy nr 15 KWW MAŁA OJCZYZNA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 284; 

4) karty do głosowania wydano 149 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 147; 

7) radną została wybrana: 

― LEWANDOWSKA Ewelina Anna, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNA WIEŚ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 329; 

4) karty do głosowania wydano 173 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 172; 

7) radną została wybrana: 

― KOWALSKA Maria, 

z listy nr 15 KWW MAŁA OJCZYZNA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 402; 

4) karty do głosowania wydano 161 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 155; 

7) radnym został wybrany: 

― MIKOŁAJEWICZ Mariusz, 

z listy nr 15 KWW MAŁA OJCZYZNA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 307; 

4) karty do głosowania wydano 169 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 169; 

6) głosów ważnych oddano 164; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁUSZCZAK Marek, 

z listy nr 15 KWW MAŁA OJCZYZNA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 422; 

4) karty do głosowania wydano 225 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 219; 

7) radnym został wybrany: 

― DOBROWOLSKI Konrad, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 452; 

4) karty do głosowania wydano 198 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 192; 

7) radnym został wybrany: 

― WICIŃSKI Zbigniew Krzysztof, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 434; 

4) karty do głosowania wydano 232 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 229; 

7) radną została wybrana: 

― SIUDYM Zofia, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 331; 

4) karty do głosowania wydano 133 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 132; 

7) radnym został wybrany: 

― RĄCZKA Piotr Kazimierz, 

z listy nr 15 KWW MAŁA OJCZYZNA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 389; 

4) karty do głosowania wydano 190 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 185; 

7) radnym został wybrany: 

― TERESIŃSKI Dariusz Maciej, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 364; 

4) karty do głosowania wydano 180 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 178; 

7) radnym został wybrany: 

― JASTRZĘBSKI Wiesław Jerzy, 

z listy nr 15 KWW MAŁA OJCZYZNA. 
 

 

Rozdział 56. 

Wybory do Rady Gminy Kamień 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3345, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 1913 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1902 osób, to jest 

56,86% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1879, to jest 98,79% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 23, to jest 1,21% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 8, to jest 34,78%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 15, to jest 

65,22%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 148; 

4) karty do głosowania wydano 71 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 71; 

7) radną została wybrana: 

― WALCZUK Agata Marzena, 

z listy nr 15 KWW DARIUSZA STOCKIEGO. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 230; 

4) karty do głosowania wydano 126 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 125; 

6) głosów ważnych oddano 124; 

7) radnym został wybrany: 

― WNUK Kamil Artur, 

z listy nr 14 KWW PAWŁA WNUKA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 294; 

4) karty do głosowania wydano 157 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 157; 

6) głosów ważnych oddano 157; 

7) radną została wybrana: 

― SZCZERBA Alina Eugenia, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 325; 

4) karty do głosowania wydano 165 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 164; 

7) radnym został wybrany: 

― STRELCZUK Piotr Władysław, 

z listy nr 15 KWW DARIUSZA STOCKIEGO. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 232; 

4) karty do głosowania wydano 118 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 115; 

7) radną została wybrana: 

― WATRAKIEWICZ Renata Barbara, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 221; 

4) karty do głosowania wydano 132 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 130; 

7) radnym został wybrany: 

― CZERWONKA Zbigniew Michał, 

z listy nr 15 KWW DARIUSZA STOCKIEGO. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 219; 

4) karty do głosowania wydano 125 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 116; 

7) radną została wybrana: 

― ZUBEK - OLSZEWSKA Natalia Magdalena, 

z listy nr 15 KWW DARIUSZA STOCKIEGO. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 174; 

4) karty do głosowania wydano 101 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 101; 

7) radnym został wybrany: 

― KOŁTUN Roman Marian, 

z listy nr 14 KWW PAWŁA WNUKA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 192; 

4) karty do głosowania wydano 129 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 124; 

7) radną została wybrana: 

― SYRYJCZYK Anna Maria, 

z listy nr 15 KWW DARIUSZA STOCKIEGO. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 193; 

4) karty do głosowania wydano 115 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 112; 

7) radnym został wybrany: 

― WÓJCIK Krzysztof, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 291; 

4) karty do głosowania wydano 190 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 189; 

7) radną została wybrana: 

― LEWCZUK Anna Izabela, 

z listy nr 15 KWW DARIUSZA STOCKIEGO. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 206, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 116 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

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

6) głosów ważnych oddano 114; 

7) radną została wybrana: 

― PIĄTEK Ewelina, 

z listy nr 15 KWW DARIUSZA STOCKIEGO. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 203; 

4) karty do głosowania wydano 112 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 110; 

7) radnym został wybrany: 

― HAŁAJ Marcin Mikołaj, 

z listy nr 15 KWW DARIUSZA STOCKIEGO. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 180; 

4) karty do głosowania wydano 116 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 113; 

7) radnym został wybrany: 
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― SEREDA Mariusz Robert, 

z listy nr 15 KWW DARIUSZA STOCKIEGO. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 237; 

4) karty do głosowania wydano 140 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 139; 

7) radną została wybrana: 

― POŹNIAK Agnieszka Marta, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 57. 

Wybory do Rady Gminy Kamionka 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5157. 

3. Karty do głosowania wydano 2911 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2912 osób, to jest 

56,47% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2835, to jest 97,36% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 77, to jest 2,64% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 12, to jest 15,58%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 65, to jest 

84,42%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 459; 
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4) karty do głosowania wydano 232 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 227; 

7) radną została wybrana: 

― BIAŁEK Anna Czekina, 

z listy nr 15 KWW WSPÓLNE DOBRO. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 220; 

4) karty do głosowania wydano 127 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 119; 

7) radną została wybrana: 

― ROBAK Krystyna, 

z listy nr 15 KWW WSPÓLNE DOBRO. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 336; 

4) karty do głosowania wydano 178 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 172; 

7) radnym został wybrany: 

― CIESZKO Michał, 

z listy nr 13 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GMINY 

KAMIONKA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 486; 

4) karty do głosowania wydano 254 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 247; 

7) radnym został wybrany: 

― BOGUSZ Sylwester, 

z listy nr 15 KWW WSPÓLNE DOBRO. 
 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 276; 

4) karty do głosowania wydano 172 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 170; 

7) radnym został wybrany: 

― MICHAŁOWSKI Michał, 

z listy nr 15 KWW WSPÓLNE DOBRO. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 363; 

4) karty do głosowania wydano 207 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 196; 

7) radną została wybrana: 

― ZBITA Gabriela Dorota, 

z listy nr 14 KWW GABRIELI ZBITY. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 470; 

4) karty do głosowania wydano 311 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 304; 

7) radną została wybrana: 

― POWAŁKA Ewa, 

z listy nr 15 KWW WSPÓLNE DOBRO. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 391; 

4) karty do głosowania wydano 260 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 257; 

7) radną została wybrana: 

― GRYMUZA Ewa, 
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z listy nr 15 KWW WSPÓLNE DOBRO. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 309; 

4) karty do głosowania wydano 192 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 187; 

7) radnym został wybrany: 

― BARSZCZ Sławomir Stanisław, 

z listy nr 13 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GMINY 

KAMIONKA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 199; 

4) karty do głosowania wydano 105 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 104; 

7) radnym został wybrany: 

― ZBICIAK Jerzy, 

z listy nr 15 KWW WSPÓLNE DOBRO. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 389; 

4) karty do głosowania wydano 216 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 210; 

7) radnym został wybrany: 

― PATRZYLAS Ryszard, 

z listy nr 13 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GMINY 

KAMIONKA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 362; 

4) karty do głosowania wydano 173 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 173; 

6) głosów ważnych oddano 164; 

7) radnym został wybrany: 

― BIELAK Marek Robert, 

z listy nr 15 KWW WSPÓLNE DOBRO. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 384; 

4) karty do głosowania wydano 203 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 201; 

7) radnym został wybrany: 

― MITRUS Henryk, 

z listy nr 13 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GMINY 

KAMIONKA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 307; 

4) karty do głosowania wydano 187 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 184; 

7) radnym został wybrany: 

― MITRUS Ryszard, 

z listy nr 13 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GMINY 

KAMIONKA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 206; 

4) karty do głosowania wydano 94 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 93; 

7) radnym został wybrany: 

― MITASZKA Sławomir Zbigniew, 

z listy nr 13 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GMINY 

KAMIONKA. 
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Rozdział 58. 

Wybory do Rady Gminy Karczmiska 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4675, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 2281 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2279 osób, to jest 

48,75% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2232, to jest 97,94% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 47, to jest 2,06% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 11, to jest 23,40%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 36, to jest 

76,60%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 237; 

4) karty do głosowania wydano 112 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 111; 

6) głosów ważnych oddano 106; 

7) radną została wybrana: 

― SIEDLISKA Agnieszka, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 285; 

4) karty do głosowania wydano 176 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 175; 
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6) głosów ważnych oddano 172; 

7) radnym został wybrany: 

― WALENCIK Michał, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 329; 

4) karty do głosowania wydano 181 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 179; 

7) radnym został wybrany: 

― LIPNIEWSKI Roman, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 336, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 177 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

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

6) głosów ważnych oddano 176; 

7) radnym został wybrany: 

― KARAŚ Krzysztof, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 237; 

4) karty do głosowania wydano 136 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 131; 

7) radną została wybrana: 

― PAJDOWSKA Jolanta Ewa, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 301; 

4) karty do głosowania wydano 160 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 158; 

7) radną została wybrana: 

― CEGLARSKA Agata, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 347; 

4) karty do głosowania wydano 171 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 168; 

7) radnym został wybrany: 

― NOWACZEK Jacek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 279; 

4) karty do głosowania wydano 133 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 126; 

7) radnym został wybrany: 

― RODZIK Grzegorz, 

z listy nr 14 KWW MYŚLĄC O PRZYSZŁOŚCI. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 304; 

4) karty do głosowania wydano 139 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 139; 

7) radnym został wybrany: 

― PODGAJNY Michał, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
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10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 344; 

4) karty do głosowania wydano 164 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 160; 

7) radnym został wybrany: 

― TRACZ Ryszard Andrzej, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 343; 

4) karty do głosowania wydano 155 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 152; 

7) radną została wybrana: 

― DRĄŻEWSKA Bożena Danuta, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 373; 

4) karty do głosowania wydano 155 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 151; 

7) radną została wybrana: 

― BEŁCIK Alicja, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 404; 

4) karty do głosowania wydano 185 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185; 

6) głosów ważnych oddano 183; 

7) radnym został wybrany: 

― CHOLEWA Wiesław, 
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z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 346; 

4) karty do głosowania wydano 163 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 160; 

7) radnym został wybrany: 

― JAROSZ Marcin, 

z listy nr 15 KWW JEDNA POLSKA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 210; 

4) karty do głosowania wydano 74 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 71; 

7) radną została wybrana: 

― JANICKA Janina, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 59. 

Wybory do Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5659. 

3. Karty do głosowania wydano 3130 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3124 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3086, to jest 98,78% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 38, to jest 1,22% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 9, to jest 23,68%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 29, to jest 

76,32%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 408; 

4) karty do głosowania wydano 241 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 239; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWALSKI Janusz Marek, 

z listy nr 19 KWW JANUSZA KOWALSKIEGO. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 413; 

4) karty do głosowania wydano 242 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 239; 

7) radną została wybrana: 

― WOLNA Ewa Irena, 

z listy nr 20 KWW EWY WOLNEJ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 416; 

4) karty do głosowania wydano 266 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 265; 

7) radnym został wybrany: 

― DOŁĘGA Leszek Marcin, 

z listy nr 18 KWW NASZA GMINA NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 410; 
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4) karty do głosowania wydano 252 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 247; 

7) radną została wybrana: 

― MOKIJEWSKA Renata, 

z listy nr 15 KWW ANDRZEJA PISULI. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 398; 

4) karty do głosowania wydano 236 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 233; 

7) radnym został wybrany: 

― NIERADKA Krzysztof, 

z listy nr 18 KWW NASZA GMINA NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 441; 

4) karty do głosowania wydano 235 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 231; 

7) radnym został wybrany: 

― GUZ Piotr Andrzej, 

z listy nr 15 KWW ANDRZEJA PISULI. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 420; 

4) karty do głosowania wydano 214 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 209; 

7) radnym został wybrany: 

― MIROŃSKI Damian Konrad, 

z listy nr 15 KWW ANDRZEJA PISULI. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 332; 

4) karty do głosowania wydano 179 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 177; 

7) radnym został wybrany: 

― OPOKA Mirosław, 

z listy nr 17 KWW DOBRA ALTERNATYWA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 412; 

4) karty do głosowania wydano 233 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 226; 

7) radną została wybrana: 

― GRABCZAK Magda, 

z listy nr 18 KWW NASZA GMINA NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 431; 

4) karty do głosowania wydano 222 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 220; 

7) radną została wybrana: 

― GRABCZAK Magdalena, 

z listy nr 17 KWW DOBRA ALTERNATYWA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 416; 

4) karty do głosowania wydano 203 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 200; 

7) radnym został wybrany: 

― RYBCZYŃSKI Ryszard, 

z listy nr 16 KWW „BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW”. 
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12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 374; 

4) karty do głosowania wydano 177 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 175; 

7) radną została wybrana: 

― OLEJARZ Justyna, 

z listy nr 17 KWW DOBRA ALTERNATYWA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 364; 

4) karty do głosowania wydano 169 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 168; 

7) radnym został wybrany: 

― SEROKA Kamil, 

z listy nr 17 KWW DOBRA ALTERNATYWA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 209; 

4) karty do głosowania wydano 121 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 120; 

7) radnym został wybrany: 

― PRUCHNIAK Jakub Hubert, 

z listy nr 17 KWW DOBRA ALTERNATYWA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 215; 

4) karty do głosowania wydano 140 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 137; 

7) radnym został wybrany: 

― BORYCHOWSKI Jarosław, 
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z listy nr 17 KWW DOBRA ALTERNATYWA. 
 

 

Rozdział 60. 

Wybory do Rady Gminy Kąkolewnica 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6612. 

3. Karty do głosowania wydano 4023 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4025 osób, to jest 

60,87% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3962, to jest 98,43% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 63, to jest 1,57% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 18, to jest 28,57%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 45, to jest 

71,43%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 454; 

4) karty do głosowania wydano 272 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 265; 

7) radnym został wybrany: 

― MAZUREK Tomasz, 

z listy nr 18 KWW ŁADNY. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 431; 

4) karty do głosowania wydano 253 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 253; 

6) głosów ważnych oddano 248; 

7) radnym został wybrany: 

― CZECH Wiesław Marian, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 604; 

4) karty do głosowania wydano 341 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 341; 

6) głosów ważnych oddano 338; 

7) radnym został wybrany: 

― BASARABA Krzysztof, 

z listy nr 18 KWW ŁADNY. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 333; 

4) karty do głosowania wydano 231 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 228; 

7) radnym został wybrany: 

― JEZIERSKI Piotr, 

z listy nr 18 KWW ŁADNY. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 440; 

4) karty do głosowania wydano 243 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 241; 

7) radnym został wybrany: 

― GNYCH Grzegorz, 

z listy nr 18 KWW ŁADNY. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 419; 

4) karty do głosowania wydano 227 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 217; 

7) radnym został wybrany: 

― PROKOPIAK Sławomir, 

z listy nr 18 KWW ŁADNY. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 444; 

4) karty do głosowania wydano 270 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 268; 

7) radnym został wybrany: 

― GRZESZYK Krzysztof Czesław, 

z listy nr 18 KWW ŁADNY. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 497; 

4) karty do głosowania wydano 338 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 331; 

7) radnym został wybrany: 

― SZKODKOWSKI Jerzy, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 388; 

4) karty do głosowania wydano 249 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 246; 

7) radnym został wybrany: 

― KARAŚ Ryszard, 

z listy nr 18 KWW ŁADNY. 
 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 537; 

4) karty do głosowania wydano 363 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 357; 

7) radnym został wybrany: 

― MAJCZYNA Mariusz Piotr, 

z listy nr 19 KWW ANNY MRÓZ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 452; 

4) karty do głosowania wydano 298 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 297; 

7) radną została wybrana: 

― CZERWIŃSKA Renata Barbara, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 409; 

4) karty do głosowania wydano 238 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 238; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁĄTKA Piotr Stanisław, 

z listy nr 19 KWW ANNY MRÓZ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 309; 

4) karty do głosowania wydano 203 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 200; 

7) radnym został wybrany: 

― SAWICKI Mirosław, 
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z listy nr 19 KWW ANNY MRÓZ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 505; 

4) karty do głosowania wydano 301 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 293; 

7) radnym został wybrany: 

― CZERWIŃSKI Piotr Tadeusz, 

z listy nr 16 KW RASIL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 390; 

4) karty do głosowania wydano 196 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 195; 

7) radnym został wybrany: 

― ZALEWSKI Stanisław Wiesław, 

z listy nr 16 KW RASIL. 
 

 

Rozdział 61. 

Wybory do Rady Gminy Kłoczew 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5779. 

3. Karty do głosowania wydano 3515 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3514 osób, to jest 

60,81% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3448, to jest 98,12% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 66, to jest 1,88% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 19, to jest 28,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 47, to jest 

71,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 498; 

4) karty do głosowania wydano 311 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 304; 

7) radnym został wybrany: 

― KASPRZAK Mariusz, 

z listy nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 552; 

4) karty do głosowania wydano 406 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 395; 

7) radnym został wybrany: 

― CĄKAŁA Marek, 

z listy nr 17 KWW ZENONA STEFANOWSKIEGO. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 354; 

4) karty do głosowania wydano 218 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 217; 

7) radnym został wybrany: 

― FILIPEK Michał, 

z listy nr 17 KWW ZENONA STEFANOWSKIEGO. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 474; 
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4) karty do głosowania wydano 293 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 293; 

6) głosów ważnych oddano 289; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁUKASIAK Witold Andrzej, 

z listy nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 373; 

4) karty do głosowania wydano 201 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 198; 

7) radnym został wybrany: 

― BŁAŻEJCZYK Tadeusz Krzysztof, 

z listy nr 16 KW WOLNI I SOLIDARNI. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 374; 

4) karty do głosowania wydano 251 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 246; 

7) radnym został wybrany: 

― BABIK Roman, 

z listy nr 17 KWW ZENONA STEFANOWSKIEGO. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 388; 

4) karty do głosowania wydano 247 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 239; 

7) radną została wybrana: 

― GRUZA Aneta, 

z listy nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 348; 

4) karty do głosowania wydano 213 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 209; 

7) radnym został wybrany: 

― POLAK Adam, 

z listy nr 17 KWW ZENONA STEFANOWSKIEGO. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 348; 

4) karty do głosowania wydano 188 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 185; 

7) radną została wybrana: 

― KUCHARCZYK Karolina, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 435; 

4) karty do głosowania wydano 269 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 267; 

7) radną została wybrana: 

― CELEJ Teresa Zofia, 

z listy nr 17 KWW ZENONA STEFANOWSKIEGO. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 399; 

4) karty do głosowania wydano 234 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 230; 

7) radnym został wybrany: 

― GRZYB Jerzy, 

z listy nr 17 KWW ZENONA STEFANOWSKIEGO. 
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12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 327; 

4) karty do głosowania wydano 181 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 174; 

7) radnym został wybrany: 

― KRYCZKA Marian, 

z listy nr 17 KWW ZENONA STEFANOWSKIEGO. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 406; 

4) karty do głosowania wydano 228 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 221; 

7) radną została wybrana: 

― STĘPNICKA Bożena Maria, 

z listy nr 17 KWW ZENONA STEFANOWSKIEGO. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 268; 

4) karty do głosowania wydano 156 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 156; 

7) radnym został wybrany: 

― FILIKS Waldemar Jerzy, 

z listy nr 17 KWW ZENONA STEFANOWSKIEGO. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 235; 

4) karty do głosowania wydano 119 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 118; 

7) radnym został wybrany: 

― WĄSIKOWSKI Jerzy, 
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z listy nr 17 KWW ZENONA STEFANOWSKIEGO. 
 

 

Rozdział 62. 

Wybory do Rady Miejskiej w Kocku 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4149. 

3. Karty do głosowania wydano 2253 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2253 osób, to jest 

54,30% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2174, to jest 96,49% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 79, to jest 3,51% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 27, to jest 34,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 52, to jest 

65,82%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 1, nr 3, nr 10, 

w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― RÓŻYCKI Dariusz Mariusz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 375; 

4) karty do głosowania wydano 168 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168; 

6) głosów ważnych oddano 163; 
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7) radnym został wybrany: 

― BILSKI Janusz Józef, 

z listy nr 15 KWW JANUSZA BILSKIEGO. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― PEŁKA Mariusz, 

z listy nr 13 KWW MARIUSZA PEŁKI. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 333; 

4) karty do głosowania wydano 186 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 186; 

6) głosów ważnych oddano 184; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWALCZYK Jarosław Roman, 

z listy nr 16 KWW JAROSŁAWA KOWALCZYKA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 356; 

4) karty do głosowania wydano 165 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 165; 

6) głosów ważnych oddano 156; 

7) radnym został wybrany: 

― OLIWNIAK Radosław Tomasz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 368; 

4) karty do głosowania wydano 183 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183; 

6) głosów ważnych oddano 172; 

7) radnym został wybrany: 

― SOBOLEWSKI Andrzej Franciszek, 
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z listy nr 13 KWW MARIUSZA PEŁKI. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 398; 

4) karty do głosowania wydano 186 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 186; 

6) głosów ważnych oddano 181; 

7) radnym został wybrany: 

― FUTERA Marek Ryszard, 

z listy nr 14 KWW ROZWÓJ MIASTA I GMINY KOCK. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 376; 

4) karty do głosowania wydano 182 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182; 

6) głosów ważnych oddano 174; 

7) radnym został wybrany: 

― MITURA Janusz Marian, 

z listy nr 14 KWW ROZWÓJ MIASTA I GMINY KOCK. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 485; 

4) karty do głosowania wydano 236 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 236; 

6) głosów ważnych oddano 230; 

7) radnym został wybrany: 

― STROJEK Józef Jan, 

z listy nr 14 KWW ROZWÓJ MIASTA I GMINY KOCK. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― NIEDZIELA Dariusz, 

z listy nr 14 KWW ROZWÓJ MIASTA I GMINY KOCK. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 253; 

4) karty do głosowania wydano 149 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 149; 

6) głosów ważnych oddano 142; 

7) radną została wybrana: 

― BILSKA Agnieszka Danuta, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 361; 

4) karty do głosowania wydano 237 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 237; 

6) głosów ważnych oddano 228; 

7) radnym został wybrany: 

― MITURA Ryszard, 

z listy nr 14 KWW ROZWÓJ MIASTA I GMINY KOCK. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 280; 

4) karty do głosowania wydano 200 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 200; 

6) głosów ważnych oddano 190; 

7) radnym został wybrany: 

― KRUCZEK Jacek Józef, 

z listy nr 14 KWW ROZWÓJ MIASTA I GMINY KOCK. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 264; 

4) karty do głosowania wydano 178 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 178; 

6) głosów ważnych oddano 175; 

7) radnym został wybrany: 

― ZYKUBEK Adam Andrzej, 
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z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 300; 

4) karty do głosowania wydano 183 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183; 

6) głosów ważnych oddano 179; 

7) radnym został wybrany: 

― NAKONIECZNY Stanisław Wiesław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 63. 

Wybory do Rady Gminy Kodeń 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3024. 

3. Karty do głosowania wydano 1683 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1686 osób, to jest 

55,75% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1636, to jest 97,03% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 50, to jest 2,97% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 11, to jest 22,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 39, to jest 

78,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 198; 

4) karty do głosowania wydano 81 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 81; 

6) głosów ważnych oddano 78; 

7) radną została wybrana: 

― MAKSYMIUK Irena Danuta, 

z listy nr 14 KWW JERZEGO TROCIA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 171; 

4) karty do głosowania wydano 88 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 89; 

6) głosów ważnych oddano 86; 

7) radnym został wybrany: 

― GREGORCZYK Wiesław Henryk, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 281; 

4) karty do głosowania wydano 110 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 110; 

6) głosów ważnych oddano 110; 

7) radnym został wybrany: 

― PANASIUK Stanisław Bogdan, 

z listy nr 14 KWW JERZEGO TROCIA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 155; 

4) karty do głosowania wydano 98 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 98; 

6) głosów ważnych oddano 91; 

7) radnym został wybrany: 

― PROKOPIUK Leon, 

z listy nr 14 KWW JERZEGO TROCIA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 



283 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 159; 

4) karty do głosowania wydano 98 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 99; 

6) głosów ważnych oddano 96; 

7) radnym został wybrany: 

― RYL Juliusz, 

z listy nr 14 KWW JERZEGO TROCIA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 211; 

4) karty do głosowania wydano 102 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 102; 

6) głosów ważnych oddano 101; 

7) radnym został wybrany: 

― PISKORZ Jarosław, 

z listy nr 14 KWW JERZEGO TROCIA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 197; 

4) karty do głosowania wydano 92 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 92; 

6) głosów ważnych oddano 85; 

7) radną została wybrana: 

― NAZARUK Janina, 

z listy nr 14 KWW JERZEGO TROCIA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 192; 

4) karty do głosowania wydano 143 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 143; 

6) głosów ważnych oddano 141; 

7) radną została wybrana: 

― PANASIUK Ewa, 

z listy nr 14 KWW JERZEGO TROCIA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 187; 

4) karty do głosowania wydano 106 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 106; 

6) głosów ważnych oddano 103; 

7) radną została wybrana: 

― BEBKO Krystyna, 

z listy nr 14 KWW JERZEGO TROCIA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 247; 

4) karty do głosowania wydano 140 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 140; 

6) głosów ważnych oddano 139; 

7) radnym został wybrany: 

― PODSIADŁY Artur, 

z listy nr 14 KWW JERZEGO TROCIA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 163; 

4) karty do głosowania wydano 94 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 100; 

6) głosów ważnych oddano 94; 

7) radną została wybrana: 

― RADECKA Barbara Grażyna, 

z listy nr 14 KWW JERZEGO TROCIA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 212; 

4) karty do głosowania wydano 110 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 110; 

6) głosów ważnych oddano 107; 

7) radną została wybrana: 

― KOROWAJ Lidia, 
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z listy nr 14 KWW JERZEGO TROCIA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 217; 

4) karty do głosowania wydano 133 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 133; 

6) głosów ważnych oddano 130; 

7) radnym został wybrany: 

― FILIPEK Jerzy Franciszek, 

z listy nr 14 KWW JERZEGO TROCIA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 211; 

4) karty do głosowania wydano 139 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 140; 

6) głosów ważnych oddano 133; 

7) radnym został wybrany: 

― SZKODZIŃSKI Waldemar Jan, 

z listy nr 14 KWW JERZEGO TROCIA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 223; 

4) karty do głosowania wydano 149 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 143; 

6) głosów ważnych oddano 142; 

7) radnym został wybrany: 

― GŁOWACKI Marian, 

z listy nr 14 KWW JERZEGO TROCIA. 
 

 

Rozdział 64. 

Wybory do Rady Gminy Komarówka Podlaska 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3450. 

3. Karty do głosowania wydano 2006 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2005 osób, to jest 

58,12% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1982, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 23, to jest 1,15% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 3, to jest 13,04%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20, to jest 

86,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 2, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 190; 

4) karty do głosowania wydano 92 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 92; 

6) głosów ważnych oddano 89; 

7) radnym został wybrany: 

― WISZNIEWSKI Zbigniew Wawrzyniec, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNA SPRAWNA GMINA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― WEREMCZUK Tomasz, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNA SPRAWNA GMINA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 183; 

4) karty do głosowania wydano 110 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 110; 

6) głosów ważnych oddano 110; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻUKOWSKI Błażej, 

z listy nr 17 KWW RAZEM DLA GMINY. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 224; 

4) karty do głosowania wydano 145 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145; 

6) głosów ważnych oddano 144; 

7) radnym został wybrany: 

― ORŁOWSKI Wiesław Stanisław, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNA SPRAWNA GMINA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 364; 

4) karty do głosowania wydano 171 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 171; 

6) głosów ważnych oddano 168; 

7) radnym został wybrany: 

― MAGIER Tadeusz Grzegorz, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNA SPRAWNA GMINA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 247; 

4) karty do głosowania wydano 139 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138; 

6) głosów ważnych oddano 137; 

7) radną została wybrana: 

― WODZIŃSKA-FURMAN Edyta, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNA SPRAWNA GMINA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 263; 

4) karty do głosowania wydano 164 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 

6) głosów ważnych oddano 162; 

7) radnym został wybrany: 

― WETOSZKA Bogdan Adam, 

z listy nr 17 KWW RAZEM DLA GMINY. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 231; 

4) karty do głosowania wydano 153 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153; 

6) głosów ważnych oddano 151; 

7) radnym został wybrany: 

― ILCZUK Sławomir, 

z listy nr 17 KWW RAZEM DLA GMINY. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 249; 

4) karty do głosowania wydano 153 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153; 

6) głosów ważnych oddano 151; 

7) radnym został wybrany: 

― KLIMIUK Tomasz, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNA SPRAWNA GMINA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 231; 

4) karty do głosowania wydano 149 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 149; 

6) głosów ważnych oddano 148; 

7) radnym został wybrany: 

― SAŁUCH Sebastian, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 256; 

4) karty do głosowania wydano 126 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126; 

6) głosów ważnych oddano 124; 

7) radnym został wybrany: 

― KRÓL Dariusz, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNA SPRAWNA GMINA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 280; 

4) karty do głosowania wydano 171 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 171; 

6) głosów ważnych oddano 169; 

7) radnym został wybrany: 

― USS VEL WĄSOWICZ Paweł, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNA SPRAWNA GMINA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 265; 

4) karty do głosowania wydano 170 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 170; 

6) głosów ważnych oddano 167; 

7) radną została wybrana: 

― KRUPSKA Joanna Genowefa, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNA SPRAWNA GMINA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 228; 

4) karty do głosowania wydano 128 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 128; 

6) głosów ważnych oddano 128; 

7) radnym został wybrany: 

― BYLICKI Andrzej, 
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z listy nr 17 KWW RAZEM DLA GMINY. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 239; 

4) karty do głosowania wydano 135 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 135; 

6) głosów ważnych oddano 134; 

7) radnym został wybrany: 

― SIWIŃSKI Janusz Marian, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNA SPRAWNA GMINA. 
 

 

Rozdział 65. 

Wybory do Rady Gminy Komarów-Osada 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4317. 

3. Karty do głosowania wydano 2885 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2650 osób, to jest 

61,39% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2591, to jest 97,77% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 59, to jest 2,23% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 22, to jest 37,29%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 37, to jest 

62,71%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 231; 

4) karty do głosowania wydano 151 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 

6) głosów ważnych oddano 146; 

7) radną została wybrana: 

― MAZUREK Ewa Agnieszka, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 225; 

4) karty do głosowania wydano 138 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138; 

6) głosów ważnych oddano 135; 

7) radnym został wybrany: 

― SCHAB Edward, 

z listy nr 20 KWW „WOLICA ŚNIATYCKA”. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 252; 

4) karty do głosowania wydano 149 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 149; 

6) głosów ważnych oddano 144; 

7) radnym został wybrany: 

― ROMAŃCZUK Krzysztof Ignacy, 

z listy nr 17 KWW KRZYSZTOFA ROMAŃCZUKA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 365; 

4) karty do głosowania wydano 237 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 237; 

6) głosów ważnych oddano 225; 

7) radnym został wybrany: 

― TYPEK Roman Tomasz, 

z listy nr 16 KWW WIESŁAWY SIEŃKOWSKIEJ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 212; 

4) karty do głosowania wydano 141 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 141; 

6) głosów ważnych oddano 134; 

7) radną została wybrana: 

― BOROWSKA Dorota, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 263; 

4) karty do głosowania wydano 189 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 189; 

6) głosów ważnych oddano 188; 

7) radnym został wybrany: 

― BAJWOLUK Tomasz Marek, 

z listy nr 16 KWW WIESŁAWY SIEŃKOWSKIEJ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 213; 

4) karty do głosowania wydano 133 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 132; 

6) głosów ważnych oddano 130; 

7) radną została wybrana: 

― ZASUWA Katarzyna, 

z listy nr 16 KWW WIESŁAWY SIEŃKOWSKIEJ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 374; 

4) karty do głosowania wydano 237 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 108; 

6) głosów ważnych oddano 106; 

7) radnym został wybrany: 

― BILEWICZ Grzegorz Jacek, 

z listy nr 16 KWW WIESŁAWY SIEŃKOWSKIEJ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 351; 

4) karty do głosowania wydano 248 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 

6) głosów ważnych oddano 144; 

7) radnym został wybrany: 

― KUŁAJ Tomasz, 

z listy nr 16 KWW WIESŁAWY SIEŃKOWSKIEJ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 280; 

4) karty do głosowania wydano 189 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 190; 

6) głosów ważnych oddano 188; 

7) radnym został wybrany: 

― DUBAS Waldemar Stanisław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 409; 

4) karty do głosowania wydano 294 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 294; 

6) głosów ważnych oddano 289; 

7) radnym został wybrany: 

― MORSKI Piotr, 

z listy nr 16 KWW WIESŁAWY SIEŃKOWSKIEJ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 356; 

4) karty do głosowania wydano 250 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 250; 

6) głosów ważnych oddano 247; 

7) radnym został wybrany: 

― PAŁCZYŃSKI Jerzy Andrzej, 



294 

z listy nr 16 KWW WIESŁAWY SIEŃKOWSKIEJ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 318; 

4) karty do głosowania wydano 217 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 217; 

6) głosów ważnych oddano 213; 

7) radną została wybrana: 

― NABOŻNA Teresa, 

z listy nr 16 KWW WIESŁAWY SIEŃKOWSKIEJ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 232; 

4) karty do głosowania wydano 160 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161; 

6) głosów ważnych oddano 154; 

7) radną została wybrana: 

― BABISZEWSKA Dorota Magdalena, 

z listy nr 16 KWW WIESŁAWY SIEŃKOWSKIEJ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 236; 

4) karty do głosowania wydano 152 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 151; 

6) głosów ważnych oddano 148; 

7) radnym został wybrany: 

― SZCZERBIK Mirosław Andrzej, 

z listy nr 18 KWW PRZYMIERZE. 
 

 

Rozdział 66. 

Wybory do Rady Gminy Konstantynów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3316. 

3. Karty do głosowania wydano 2028 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2024 osób, to jest 

61,04% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1961, to jest 96,89% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 63, to jest 3,11% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 15, to jest 23,81%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 48, to jest 

76,19%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 244; 

4) karty do głosowania wydano 143 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 143; 

6) głosów ważnych oddano 139; 

7) radną została wybrana: 

― KWAPIEŃ Kinga, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 229; 

4) karty do głosowania wydano 158 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 

6) głosów ważnych oddano 154; 

7) radnym został wybrany: 

― HRYCIUK Tadeusz Mikołaj, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 257; 

4) karty do głosowania wydano 183 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183; 

6) głosów ważnych oddano 180; 

7) radnym został wybrany: 

― NAZARUK Mariusz Artur, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 253; 

4) karty do głosowania wydano 156 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 156; 

6) głosów ważnych oddano 149; 

7) radnym został wybrany: 

― BARTOSIEWICZ Marian, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 221; 

4) karty do głosowania wydano 158 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 

6) głosów ważnych oddano 148; 

7) radnym został wybrany: 

― DOROFIEJUK Waldemar Stanisław, 

z listy nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 194; 

4) karty do głosowania wydano 114 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 113; 

6) głosów ważnych oddano 112; 

7) radnym został wybrany: 

― OSIEJ Jacek Zdzisław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 188; 

4) karty do głosowania wydano 111 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 111; 

6) głosów ważnych oddano 109; 

7) radną została wybrana: 

― SYRYJCZYK Teresa, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 181; 

4) karty do głosowania wydano 98 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 98; 

6) głosów ważnych oddano 95; 

7) radną została wybrana: 

― BOROWSKA Agnieszka, 

z listy nr 15 KWW AGNIESZKI BOROWSKIEJ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 179; 

4) karty do głosowania wydano 97 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 96; 

6) głosów ważnych oddano 92; 

7) radnym został wybrany: 

― SZEWCZUK Leszek Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 226; 

4) karty do głosowania wydano 146 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 144; 

6) głosów ważnych oddano 143; 

7) radnym został wybrany: 

― PAJOR Waldemar, 
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z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 198; 

4) karty do głosowania wydano 117 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 117; 

6) głosów ważnych oddano 112; 

7) radną została wybrana: 

― WARCHOŁ Justyna Halina, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 219; 

4) karty do głosowania wydano 143 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 143; 

6) głosów ważnych oddano 141; 

7) radnym został wybrany: 

― DEMCZUK Roman, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 212; 

4) karty do głosowania wydano 119 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 119; 

6) głosów ważnych oddano 113; 

7) radną została wybrana: 

― STEFANIUK Jolanta, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 225; 

4) karty do głosowania wydano 126 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126; 

6) głosów ważnych oddano 120; 
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7) radną została wybrana: 

― CIOŁEK Grażyna Anastazja, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 290; 

4) karty do głosowania wydano 159 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 159; 

6) głosów ważnych oddano 154; 

7) radnym został wybrany: 

― IWANIUK Wiesław Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 67. 

Wybory do Rady Gminy Końskowola 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6869, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 3826 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3824 osób, to jest 

55,67% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3767, to jest 98,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 57, to jest 1,49% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 21, to jest 36,84%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 36, to jest 

63,16%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 3, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 
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1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 494; 

4) karty do głosowania wydano 282 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 282; 

6) głosów ważnych oddano 278; 

7) radnym został wybrany: 

― CIOTUCHA Andrzej, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 282; 

4) karty do głosowania wydano 172 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172; 

6) głosów ważnych oddano 171; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWALSKI Michał, 

z listy nr 15 KWW ST GOŁĘBIOWSKIEGO. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― SKWAREK Zbigniew Wiesław, 

z listy nr 15 KWW ST GOŁĘBIOWSKIEGO. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 323; 

4) karty do głosowania wydano 192 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 192; 

6) głosów ważnych oddano 187; 

7) radnym został wybrany: 

― MATRASZEK Bolesław Apoloniusz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 562; 

4) karty do głosowania wydano 329 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 329; 

6) głosów ważnych oddano 323; 

7) radnym został wybrany: 

― SZYMAJDA Andrzej Stanisław, 

z listy nr 15 KWW ST GOŁĘBIOWSKIEGO. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 616, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 347 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 345; 

6) głosów ważnych oddano 342; 

7) radnym został wybrany: 

― BARZENC Radosław Gabriel, 

z listy nr 16 KWW ZIELONE POWIŚLE. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 556; 

4) karty do głosowania wydano 274 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 274; 

6) głosów ważnych oddano 265; 

7) radną została wybrana: 

― GIZA-MIĄSIK Iwona, 

z listy nr 15 KWW ST GOŁĘBIOWSKIEGO. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 507; 

4) karty do głosowania wydano 280 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 280; 

6) głosów ważnych oddano 273; 

7) radnym został wybrany: 

― SÓJKA Kamil, 
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z listy nr 15 KWW ST GOŁĘBIOWSKIEGO. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 356; 

4) karty do głosowania wydano 206 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 206; 

6) głosów ważnych oddano 204; 

7) radnym został wybrany: 

― GŁOWACKI Mariusz, 

z listy nr 16 KWW ZIELONE POWIŚLE. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 680; 

4) karty do głosowania wydano 420 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 420; 

6) głosów ważnych oddano 416; 

7) radnym został wybrany: 

― RODZOŚ Leszek, 

z listy nr 16 KWW ZIELONE POWIŚLE. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 591; 

4) karty do głosowania wydano 332 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 332; 

6) głosów ważnych oddano 331; 

7) radnym został wybrany: 

― MURAT Piotr Władysław, 

z listy nr 16 KWW ZIELONE POWIŚLE. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 510; 

4) karty do głosowania wydano 238 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 238; 

6) głosów ważnych oddano 234; 
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7) radną została wybrana: 

― PIĘKOŚ Katarzyna, 

z listy nr 16 KWW ZIELONE POWIŚLE. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 560; 

4) karty do głosowania wydano 302 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 302; 

6) głosów ważnych oddano 298; 

7) radną została wybrana: 

― KANIEWSKA Iwona, 

z listy nr 16 KWW ZIELONE POWIŚLE. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 356; 

4) karty do głosowania wydano 134 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 134; 

6) głosów ważnych oddano 132; 

7) radnym został wybrany: 

― PAJUREK Przemysław, 

z listy nr 15 KWW ST GOŁĘBIOWSKIEGO. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 476; 

4) karty do głosowania wydano 318 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 318; 

6) głosów ważnych oddano 313; 

7) radnym został wybrany: 

― WIELGO Roman Henryk, 

z listy nr 16 KWW ZIELONE POWIŚLE. 
 

 

Rozdział 68. 

Wybory do Rady Gminy Konopnica 

Oddział 1. 

Dane ogólne 



304 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9764. 

3. Karty do głosowania wydano 5409 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5497 osób, to jest 

56,30% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 5384, to jest 97,94% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 113, to jest 2,06% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 54, to jest 47,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 59, to jest 

52,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 4, nr 8, w 

których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 816; 

4) karty do głosowania wydano 479 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 478; 

6) głosów ważnych oddano 467; 

7) radnym został wybrany: 

― PIWOWARCZYK Kamil Jacek, 

z listy nr 16 KWW KAMILA PIWOWARCZYKA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 629; 

4) karty do głosowania wydano 356 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 352; 

6) głosów ważnych oddano 337; 

7) radnym został wybrany: 

― WERTEL Grzegorz Stanisław, 

z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE GMINNE. 
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3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1021; 

4) karty do głosowania wydano 575 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 669; 

6) głosów ważnych oddano 663; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁUKASIEWICZ Stanisław, 

z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE GMINNE. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― GANO-GĘCA Anna Elżbieta, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 875; 

4) karty do głosowania wydano 481 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 481; 

6) głosów ważnych oddano 473; 

7) radnym został wybrany: 

― DUDA Andrzej Krzysztof, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 771; 

4) karty do głosowania wydano 428 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 428; 

6) głosów ważnych oddano 427; 

7) radną została wybrana: 

― ŻYDEK Ewa Marta, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 582; 

4) karty do głosowania wydano 347 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 347; 

6) głosów ważnych oddano 346; 

7) radnym został wybrany: 

― MAZUREK Leszek, 

z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE GMINNE. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― BRODZIAK Tomasz Adam, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 637; 

4) karty do głosowania wydano 351 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 351; 

6) głosów ważnych oddano 335; 

7) radną została wybrana: 

― DURLAK Monika, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 668; 

4) karty do głosowania wydano 413 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 413; 

6) głosów ważnych oddano 405; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻYDEK Krzysztof Jan, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 630; 
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4) karty do głosowania wydano 342 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 342; 

6) głosów ważnych oddano 333; 

7) radnym został wybrany: 

― RYBACKI Roman Mieczysław, 

z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE GMINNE. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1031; 

4) karty do głosowania wydano 619 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 619; 

6) głosów ważnych oddano 601; 

7) radnym został wybrany: 

― MATYS Zbigniew, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 742; 

4) karty do głosowania wydano 391 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 391; 

6) głosów ważnych oddano 387; 

7) radnym został wybrany: 

― BASAK Tomasz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 729; 

4) karty do głosowania wydano 336 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 335; 

6) głosów ważnych oddano 326; 

7) radnym został wybrany: 

― WRÓBEL Ireneusz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 633; 

4) karty do głosowania wydano 291 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 291; 

6) głosów ważnych oddano 284; 

7) radnym został wybrany: 

― ZALEWSKI Ryszard Stanisław, 

z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE GMINNE. 
 

 

Rozdział 69. 

Wybory do Rady Miejskiej w Krasnobrodzie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5890. 

3. Karty do głosowania wydano 3494 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3492 osób, to jest 

59,29% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3414, to jest 97,77% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 78, to jest 2,23% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 15, to jest 19,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 63, to jest 

80,77%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 429; 

4) karty do głosowania wydano 276 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 276; 

6) głosów ważnych oddano 268; 

7) radnym został wybrany: 

― SACHAJKO Piotr, 
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z listy nr 18 KWW KAZIMIERZA MISZTALA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 399; 

4) karty do głosowania wydano 229 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 229; 

6) głosów ważnych oddano 225; 

7) radnym został wybrany: 

― UMIŃSKI Gabriel Marian, 

z listy nr 17 KWW SŁAWOMIRA RADLIŃSKIEGO. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 446; 

4) karty do głosowania wydano 269 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 269; 

6) głosów ważnych oddano 265; 

7) radnym został wybrany: 

― MIELNICZEK Kazimierz, 

z listy nr 21 KWW SPORT DLA WSZYSTKICH. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 418; 

4) karty do głosowania wydano 269 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 268; 

6) głosów ważnych oddano 263; 

7) radnym został wybrany: 

― CIOS-MAIROT Radosław Mariusz, 

z listy nr 18 KWW KAZIMIERZA MISZTALA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 403; 

4) karty do głosowania wydano 232 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 232; 

6) głosów ważnych oddano 221; 
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7) radną została wybrana: 

― ROCZKOWSKA Aleksandra Zofia, 

z listy nr 18 KWW KAZIMIERZA MISZTALA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 398; 

4) karty do głosowania wydano 230 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 230; 

6) głosów ważnych oddano 227; 

7) radną została wybrana: 

― BOREK Bernadeta Teresa, 

z listy nr 18 KWW KAZIMIERZA MISZTALA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 409; 

4) karty do głosowania wydano 266 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 266; 

6) głosów ważnych oddano 257; 

7) radnym został wybrany: 

― KORGA Jerzy, 

z listy nr 19 KWW ANDRZEJA CZAPLI. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 237; 

4) karty do głosowania wydano 147 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 

6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radnym został wybrany: 

― KUSTRA Piotr, 

z listy nr 19 KWW ANDRZEJA CZAPLI. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 309; 

4) karty do głosowania wydano 177 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 177; 

6) głosów ważnych oddano 176; 

7) radnym został wybrany: 

― GĘŚLA Krzysztof, 

z listy nr 16 KWW TOMASZ SKÓRA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 435; 

4) karty do głosowania wydano 234 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 234; 

6) głosów ważnych oddano 231; 

7) radną została wybrana: 

― SZKAŁUBA Anna Maria, 

z listy nr 19 KWW ANDRZEJA CZAPLI. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 489; 

4) karty do głosowania wydano 236 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 236; 

6) głosów ważnych oddano 231; 

7) radnym został wybrany: 

― CZAPLA Piotr Jerzy, 

z listy nr 16 KWW TOMASZ SKÓRA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 327; 

4) karty do głosowania wydano 205 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204; 

6) głosów ważnych oddano 200; 

7) radnym został wybrany: 

― DZIURA Mieczysław, 

z listy nr 18 KWW KAZIMIERZA MISZTALA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 340; 

4) karty do głosowania wydano 234 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 234; 

6) głosów ważnych oddano 226; 

7) radnym został wybrany: 

― MAZUREK Krzysztof Edward, 

z listy nr 19 KWW ANDRZEJA CZAPLI. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 368; 

4) karty do głosowania wydano 210 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 210; 

6) głosów ważnych oddano 204; 

7) radnym został wybrany: 

― KOPCZYŃSKI Jan, 

z listy nr 18 KWW KAZIMIERZA MISZTALA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 483; 

4) karty do głosowania wydano 280 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 280; 

6) głosów ważnych oddano 275; 

7) radnym został wybrany: 

― NAJDA Wiesław Adam, 

z listy nr 16 KWW TOMASZ SKÓRA. 
 

 

Rozdział 70. 

Wybory do Rady Gminy Krasnystaw 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7177. 

3. Karty do głosowania wydano 3629 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3626 osób, to jest 

50,52% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3591, to jest 99,03% ogólnej liczby głosów oddanych. 
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6. Głosów nieważnych oddano 35, to jest 0,97% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 8, to jest 22,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 27, to jest 

77,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 324; 

4) karty do głosowania wydano 145 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145; 

6) głosów ważnych oddano 141; 

7) radnym został wybrany: 

― WĘCŁAWIK Zbigniew Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 305; 

4) karty do głosowania wydano 159 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 

6) głosów ważnych oddano 157; 

7) radnym został wybrany: 

― SZOSTAK Andrzej Konstanty, 

z listy nr 17 KWW ANDRZEJ GRABEK. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 321; 

4) karty do głosowania wydano 164 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 

6) głosów ważnych oddano 163; 

7) radną została wybrana: 
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― DOMAŃSKA Wanda Grażyna, 

z listy nr 18 KWW TOMASZA BARCZUKA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 429; 

4) karty do głosowania wydano 226 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 226; 

6) głosów ważnych oddano 226; 

7) radnym został wybrany: 

― GOLEC Krzysztof, 

z listy nr 18 KWW TOMASZA BARCZUKA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 396; 

4) karty do głosowania wydano 209 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 209; 

6) głosów ważnych oddano 202; 

7) radną została wybrana: 

― BŁAZIAK Agnieszka, 

z listy nr 20 KWW EDYTY GAJOWIAK-POWROŹNIK. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 588; 

4) karty do głosowania wydano 287 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 286; 

6) głosów ważnych oddano 286; 

7) radnym został wybrany: 

― HARATYM Daniel, 

z listy nr 19 KWW AGNIESZKI CHWASZCZ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 482; 

4) karty do głosowania wydano 251 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 250; 
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6) głosów ważnych oddano 247; 

7) radnym został wybrany: 

― BARTYKA Marian Witold, 

z listy nr 18 KWW TOMASZA BARCZUKA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 565; 

4) karty do głosowania wydano 296 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 296; 

6) głosów ważnych oddano 295; 

7) radną została wybrana: 

― NOWACKA Magdalena, 

z listy nr 17 KWW ANDRZEJ GRABEK. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 481; 

4) karty do głosowania wydano 213 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 213; 

6) głosów ważnych oddano 212; 

7) radnym został wybrany: 

― PASTUSZAK Jerzy Mirosław, 

z listy nr 18 KWW TOMASZA BARCZUKA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 612; 

4) karty do głosowania wydano 292 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 292; 

6) głosów ważnych oddano 289; 

7) radną została wybrana: 

― SOKÓŁ Anita Amelia, 

z listy nr 20 KWW EDYTY GAJOWIAK-POWROŹNIK. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 506; 
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4) karty do głosowania wydano 228 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 228; 

6) głosów ważnych oddano 224; 

7) radnym został wybrany: 

― SZENIAK Leszek Franciszek, 

z listy nr 20 KWW EDYTY GAJOWIAK-POWROŹNIK. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 705; 

4) karty do głosowania wydano 366 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 366; 

6) głosów ważnych oddano 365; 

7) radnym został wybrany: 

― ĆWIRTA Robert Marcin, 

z listy nr 20 KWW EDYTY GAJOWIAK-POWROŹNIK. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 466; 

4) karty do głosowania wydano 208 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 208; 

6) głosów ważnych oddano 207; 

7) radną została wybrana: 

― FIGLARSKA Agnieszka Joanna, 

z listy nr 20 KWW EDYTY GAJOWIAK-POWROŹNIK. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 513; 

4) karty do głosowania wydano 296 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 296; 

6) głosów ważnych oddano 292; 

7) radnym został wybrany: 

― BERBEĆ Mirosław, 

z listy nr 20 KWW EDYTY GAJOWIAK-POWROŹNIK. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 484; 

4) karty do głosowania wydano 289 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 289; 

6) głosów ważnych oddano 285; 

7) radnym został wybrany: 

― BĄK Andrzej Zbigniew, 

z listy nr 18 KWW TOMASZA BARCZUKA. 
 

 

Rozdział 71. 

Wybory do Rady Miasta Krasnystaw 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 15608. 

3. Karty do głosowania wydano 7906 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7902 osób, to jest 

50,63% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 7710, to jest 97,57% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 192, to jest 2,43% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 33, to jest 17,19%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 159, to jest 

82,81%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 937; 

4) karty do głosowania wydano 463 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 462; 

6) głosów ważnych oddano 457; 

7) radnym został wybrany: 

― SMORGA Andrzej Jacek, 
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z listy nr 22 KWW KRASNOSTAWIANIE. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1451; 

4) karty do głosowania wydano 652 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 652; 

6) głosów ważnych oddano 637; 

7) radną została wybrana: 

― PODOLAK Monika Wiesława, 

z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE ZIEMI KRASNOSTAWSKIEJ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 798; 

4) karty do głosowania wydano 416 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 416; 

6) głosów ważnych oddano 413; 

7) radnym został wybrany: 

― WRZESIŃSKI Marek Wiktor, 

z listy nr 19 KWW PPK. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 809; 

4) karty do głosowania wydano 361 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 361; 

6) głosów ważnych oddano 346; 

7) radną została wybrana: 

― POCIŃSKA-BARTNIK Agnieszka, 

z listy nr 22 KWW KRASNOSTAWIANIE. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1024; 

4) karty do głosowania wydano 496 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 496; 

6) głosów ważnych oddano 494; 
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7) radnym został wybrany: 

― TURZYNIECKI Dariusz Mirosław, 

z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE ZIEMI KRASNOSTAWSKIEJ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 873; 

4) karty do głosowania wydano 431 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 431; 

6) głosów ważnych oddano 406; 

7) radnym został wybrany: 

― WOROTYŃSKI Marcin Zbigniew, 

z listy nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1109; 

4) karty do głosowania wydano 593 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 593; 

6) głosów ważnych oddano 582; 

7) radnym został wybrany: 

― JAKUBIEC Andrzej Krzysztof, 

z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE ZIEMI KRASNOSTAWSKIEJ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 844; 

4) karty do głosowania wydano 535 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 535; 

6) głosów ważnych oddano 520; 

7) radnym został wybrany: 

― BEREZOWSKI Lech Józef, 

z listy nr 20 KWW PRZYJAZNY KRASNYSTAW. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1073; 

4) karty do głosowania wydano 593 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 593; 

6) głosów ważnych oddano 576; 

7) radnym został wybrany: 

― SWATEK Adam Zdzisław, 

z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE ZIEMI KRASNOSTAWSKIEJ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 921; 

4) karty do głosowania wydano 433 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 433; 

6) głosów ważnych oddano 419; 

7) radnym został wybrany: 

― RZEPKA Janusz Stanisław, 

z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE ZIEMI KRASNOSTAWSKIEJ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1245; 

4) karty do głosowania wydano 617 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 617; 

6) głosów ważnych oddano 592; 

7) radnym został wybrany: 

― BRODZIK Grzegorz Tomasz, 

z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE ZIEMI KRASNOSTAWSKIEJ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 948; 

4) karty do głosowania wydano 463 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 462; 

6) głosów ważnych oddano 449; 

7) radnym został wybrany: 

― MAZUREK Paweł Jacek, 

z listy nr 22 KWW KRASNOSTAWIANIE. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1216; 

4) karty do głosowania wydano 586 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 585; 

6) głosów ważnych oddano 574; 

7) radnym został wybrany: 

― WILKOŁAZKI Marcin Andrzej, 

z listy nr 22 KWW KRASNOSTAWIANIE. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1359; 

4) karty do głosowania wydano 769 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 768; 

6) głosów ważnych oddano 758; 

7) radnym został wybrany: 

― HUKIEWICZ Kamil, 

z listy nr 22 KWW KRASNOSTAWIANIE. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1001; 

4) karty do głosowania wydano 498 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 498; 

6) głosów ważnych oddano 487; 

7) radną została wybrana: 

― KWIECIEŃ Ewa, 

z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE ZIEMI KRASNOSTAWSKIEJ. 
 

 

Rozdział 72. 

Wybory do Rady Gminy Kraśniczyn 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3207. 

3. Karty do głosowania wydano 1846 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1847 osób, to jest 

57,59% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1807, to jest 97,83% ogólnej liczby głosów oddanych. 
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6. Głosów nieważnych oddano 40, to jest 2,17% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 5, to jest 12,50%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 35, to jest 

87,50%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 249; 

4) karty do głosowania wydano 150 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 150; 

6) głosów ważnych oddano 147; 

7) radną została wybrana: 

― BYĆ Jolanta Jadwiga, 

z listy nr 17 KWW MONIKA GRZESIUK. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 267; 

4) karty do głosowania wydano 130 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 130; 

6) głosów ważnych oddano 129; 

7) radną została wybrana: 

― SZPAK Maria Krystyna, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 143; 

4) karty do głosowania wydano 88 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 88; 

6) głosów ważnych oddano 78; 

7) radnym został wybrany: 
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― OLESZCZUK Mariusz Dariusz, 

z listy nr 17 KWW MONIKA GRZESIUK. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 134; 

4) karty do głosowania wydano 90 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 90; 

6) głosów ważnych oddano 89; 

7) radnym został wybrany: 

― CHADAM Krzysztof, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 339; 

4) karty do głosowania wydano 215 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 215; 

6) głosów ważnych oddano 215; 

7) radną została wybrana: 

― NIEŚCIOR Krystyna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 268; 

4) karty do głosowania wydano 144 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 

6) głosów ważnych oddano 143; 

7) radnym został wybrany: 

― MISZCZUK Tomasz, 

z listy nr 18 KWW JAWNOŚĆ I WSPÓŁPRACA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 185; 

4) karty do głosowania wydano 106 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 106; 
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6) głosów ważnych oddano 104; 

7) radnym został wybrany: 

― MANTYKA Józef, 

z listy nr 18 KWW JAWNOŚĆ I WSPÓŁPRACA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 206; 

4) karty do głosowania wydano 102 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 102; 

6) głosów ważnych oddano 102; 

7) radną została wybrana: 

― WOJTAL Natalia, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 300; 

4) karty do głosowania wydano 202 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 202; 

6) głosów ważnych oddano 198; 

7) radnym został wybrany: 

― MALINOWSKI Mariusz Grzegorz, 

z listy nr 18 KWW JAWNOŚĆ I WSPÓŁPRACA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 161; 

4) karty do głosowania wydano 101 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 101; 

6) głosów ważnych oddano 101; 

7) radną została wybrana: 

― STASIUK Grażyna Wiesława, 

z listy nr 18 KWW JAWNOŚĆ I WSPÓŁPRACA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 171; 
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4) karty do głosowania wydano 97 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 96; 

6) głosów ważnych oddano 90; 

7) radnym został wybrany: 

― JARMOSZ Adam Jarosław, 

z listy nr 17 KWW MONIKA GRZESIUK. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 153; 

4) karty do głosowania wydano 104 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 104; 

6) głosów ważnych oddano 101; 

7) radną została wybrana: 

― KONASZUK Jadwiga Maria, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 255; 

4) karty do głosowania wydano 125 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 125; 

6) głosów ważnych oddano 119; 

7) radną została wybrana: 

― PACAN Jolanta Teresa, 

z listy nr 17 KWW MONIKA GRZESIUK. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 202; 

4) karty do głosowania wydano 99 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 99; 

6) głosów ważnych oddano 98; 

7) radnym został wybrany: 

― POŹNIAK Henryk, 

z listy nr 18 KWW JAWNOŚĆ I WSPÓŁPRACA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 174; 

4) karty do głosowania wydano 93 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 93; 

6) głosów ważnych oddano 93; 

7) radną została wybrana: 

― GIELETA Ewa, 

z listy nr 18 KWW JAWNOŚĆ I WSPÓŁPRACA. 
 

 

Rozdział 73. 

Wybory do Rady Gminy Kraśnik 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5894. 

3. Karty do głosowania wydano 2972 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2971 osób, to jest 

50,41% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2887, to jest 97,17% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 84, to jest 2,83% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 16, to jest 19,05%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 68, to jest 

80,95%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 428; 

4) karty do głosowania wydano 187 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 187; 

6) głosów ważnych oddano 185; 

7) radną została wybrana: 

― TCHÓRZ Zenobia, 
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z listy nr 14 KWW NASZA GMINA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 340; 

4) karty do głosowania wydano 164 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163; 

6) głosów ważnych oddano 158; 

7) radnym został wybrany: 

― KRUPKA Grzegorz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 351; 

4) karty do głosowania wydano 155 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155; 

6) głosów ważnych oddano 155; 

7) radnym został wybrany: 

― KOŁTUN Krzysztof Marcin, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 418; 

4) karty do głosowania wydano 206 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 207; 

6) głosów ważnych oddano 201; 

7) radną została wybrana: 

― STACHYRA Bernadetta Jadwiga, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 329; 

4) karty do głosowania wydano 177 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 177; 

6) głosów ważnych oddano 175; 
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7) radnym został wybrany: 

― PIETRASZEK Krzysztof Zenon, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 489; 

4) karty do głosowania wydano 213 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 213; 

6) głosów ważnych oddano 209; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWALSKI Krzysztof, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 334; 

4) karty do głosowania wydano 160 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160; 

6) głosów ważnych oddano 157; 

7) radną została wybrana: 

― MIKUŁA Olga, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 486; 

4) karty do głosowania wydano 271 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 271; 

6) głosów ważnych oddano 268; 

7) radnym został wybrany: 

― CZACHÓR Krzysztof Stanisław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 411; 

4) karty do głosowania wydano 229 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 229; 

6) głosów ważnych oddano 223; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWALIK Marek Józef, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 427; 

4) karty do głosowania wydano 247 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 247; 

6) głosów ważnych oddano 232; 

7) radnym został wybrany: 

― KAJDA Józef, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 406; 

4) karty do głosowania wydano 224 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 222; 

6) głosów ważnych oddano 212; 

7) radnym został wybrany: 

― BRYTAN Adam Ryszard, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 422; 

4) karty do głosowania wydano 218 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 219; 

6) głosów ważnych oddano 215; 

7) radnym został wybrany: 

― WIŚNIEWSKI Jakub, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 354; 

4) karty do głosowania wydano 159 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 159; 

6) głosów ważnych oddano 146; 

7) radnym został wybrany: 

― BAŃKA Leszek Józef, 

z listy nr 14 KWW NASZA GMINA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 352; 

4) karty do głosowania wydano 195 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 195; 

6) głosów ważnych oddano 187; 

7) radnym został wybrany: 

― KOZIARZ Łukasz Leszek, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 347; 

4) karty do głosowania wydano 167 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 167; 

6) głosów ważnych oddano 164; 

7) radnym został wybrany: 

― JANISZEWSKI Jarosław Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 74. 

Wybory do Rady Gminy Krynice 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2757. 

3. Karty do głosowania wydano 1607 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1607 osób, to jest 

58,29% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1571, to jest 97,76% ogólnej liczby głosów oddanych. 



331 

6. Głosów nieważnych oddano 36, to jest 2,24% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 4, to jest 11,11%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 32, to jest 

88,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 258; 

4) karty do głosowania wydano 152 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 

6) głosów ważnych oddano 151; 

7) radnym został wybrany: 

― KIERCZYŃSKI Krzysztof Stefan, 

z listy nr 16 KWW JACKA WIŚNIEWSKIEGO. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 152; 

4) karty do głosowania wydano 97 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 97; 

6) głosów ważnych oddano 94; 

7) radną została wybrana: 

― DZIUBIŃSKA Bogumiła Elżbieta, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 177; 

4) karty do głosowania wydano 108 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 108; 

6) głosów ważnych oddano 107; 

7) radną została wybrana: 
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― BAJ Krystyna Maria, 

z listy nr 16 KWW JACKA WIŚNIEWSKIEGO. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 248; 

4) karty do głosowania wydano 150 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 150; 

6) głosów ważnych oddano 148; 

7) radną została wybrana: 

― CIK Halina Eugenia, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 207; 

4) karty do głosowania wydano 115 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 115; 

6) głosów ważnych oddano 112; 

7) radnym został wybrany: 

― GNIWEK Jacek, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 97; 

4) karty do głosowania wydano 60 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 60; 

6) głosów ważnych oddano 59; 

7) radnym został wybrany: 

― PASIECZNY Wiesław, 

z listy nr 16 KWW JACKA WIŚNIEWSKIEGO. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 199; 

4) karty do głosowania wydano 122 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122; 
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6) głosów ważnych oddano 117; 

7) radnym został wybrany: 

― BURDA Leszek Józef, 

z listy nr 16 KWW JACKA WIŚNIEWSKIEGO. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 223; 

4) karty do głosowania wydano 147 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 

6) głosów ważnych oddano 146; 

7) radnym został wybrany: 

― BAJ Dariusz Andrzej, 

z listy nr 16 KWW JACKA WIŚNIEWSKIEGO. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 178; 

4) karty do głosowania wydano 112 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 112; 

6) głosów ważnych oddano 109; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWALSKI Tomasz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 168; 

4) karty do głosowania wydano 101 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 101; 

6) głosów ważnych oddano 101; 

7) radnym został wybrany: 

― NAUM Paweł, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 180; 
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4) karty do głosowania wydano 92 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 92; 

6) głosów ważnych oddano 90; 

7) radnym został wybrany: 

― MATUSZAK Waldemar Tomasz, 

z listy nr 16 KWW JACKA WIŚNIEWSKIEGO. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 173; 

4) karty do głosowania wydano 88 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 88; 

6) głosów ważnych oddano 83; 

7) radnym został wybrany: 

― SACHAJKO Bogdan Wacław, 

z listy nr 16 KWW JACKA WIŚNIEWSKIEGO. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 167; 

4) karty do głosowania wydano 97 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 97; 

6) głosów ważnych oddano 88; 

7) radną została wybrana: 

― KOŁODZIEJ Anna, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 175; 

4) karty do głosowania wydano 94 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 94; 

6) głosów ważnych oddano 94; 

7) radnym został wybrany: 

― ISKIERKA Janusz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 155; 

4) karty do głosowania wydano 72 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 72; 

6) głosów ważnych oddano 72; 

7) radnym został wybrany: 

― HUZAR Mirosław Andrzej, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

 

Rozdział 75. 

Wybory do Rady Gminy Krzczonów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3850. 

3. Karty do głosowania wydano 2298 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2298 osób, to jest 

59,69% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2259, to jest 98,30% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 39, to jest 1,70% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 5, to jest 12,82%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 34, to jest 

87,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 267; 

4) karty do głosowania wydano 163 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163; 

6) głosów ważnych oddano 161; 

7) radnym został wybrany: 

― BIL Michał Piotr, 
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z listy nr 16 KWW PRAWO I RODZINA GMINY KRZCZONÓW. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 234; 

4) karty do głosowania wydano 149 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 149; 

6) głosów ważnych oddano 144; 

7) radnym został wybrany: 

― PAWŁAT Waldemar Piotr, 

z listy nr 17 KWW KATARZYNA BRYDA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 275; 

4) karty do głosowania wydano 191 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191; 

6) głosów ważnych oddano 183; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁOŃSKI Wojciech, 

z listy nr 17 KWW KATARZYNA BRYDA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 284; 

4) karty do głosowania wydano 166 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 166; 

6) głosów ważnych oddano 163; 

7) radnym został wybrany: 

― MAZUREK Paweł Marek, 

z listy nr 16 KWW PRAWO I RODZINA GMINY KRZCZONÓW. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 247; 

4) karty do głosowania wydano 146 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 

6) głosów ważnych oddano 143; 



337 

7) radnym został wybrany: 

― BEDNARSKI Henryk Józef, 

z listy nr 17 KWW KATARZYNA BRYDA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 270; 

4) karty do głosowania wydano 175 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 175; 

6) głosów ważnych oddano 175; 

7) radnym został wybrany: 

― GUTEK Radosław Tadeusz, 

z listy nr 16 KWW PRAWO I RODZINA GMINY KRZCZONÓW. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 260; 

4) karty do głosowania wydano 131 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 131; 

6) głosów ważnych oddano 131; 

7) radną została wybrana: 

― JANUSZEK Ewa, 

z listy nr 16 KWW PRAWO I RODZINA GMINY KRZCZONÓW. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 232; 

4) karty do głosowania wydano 123 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 123; 

6) głosów ważnych oddano 118; 

7) radnym został wybrany: 

― WARGOL Tomasz Henryk, 

z listy nr 16 KWW PRAWO I RODZINA GMINY KRZCZONÓW. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 267; 

4) karty do głosowania wydano 164 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 

6) głosów ważnych oddano 163; 

7) radnym został wybrany: 

― WARDA Tomasz, 

z listy nr 17 KWW KATARZYNA BRYDA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 206; 

4) karty do głosowania wydano 103 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 103; 

6) głosów ważnych oddano 100; 

7) radną została wybrana: 

― KRAWCZYK Kinga, 

z listy nr 17 KWW KATARZYNA BRYDA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 315; 

4) karty do głosowania wydano 206 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 206; 

6) głosów ważnych oddano 204; 

7) radną została wybrana: 

― JĘDRUCH Anna Irena, 

z listy nr 16 KWW PRAWO I RODZINA GMINY KRZCZONÓW. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 236; 

4) karty do głosowania wydano 146 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 

6) głosów ważnych oddano 143; 

7) radną została wybrana: 

― KOZIEŁ Alina Zofia, 

z listy nr 17 KWW KATARZYNA BRYDA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 334; 

4) karty do głosowania wydano 182 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182; 

6) głosów ważnych oddano 180; 

7) radnym został wybrany: 

― FLIS Tomasz, 

z listy nr 17 KWW KATARZYNA BRYDA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 232; 

4) karty do głosowania wydano 147 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 

6) głosów ważnych oddano 147; 

7) radnym został wybrany: 

― BIELECKI Sławomir, 

z listy nr 17 KWW KATARZYNA BRYDA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 191; 

4) karty do głosowania wydano 106 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 106; 

6) głosów ważnych oddano 104; 

7) radnym został wybrany: 

― WOŹNICA Tomasz Grzegorz, 

z listy nr 16 KWW PRAWO I RODZINA GMINY KRZCZONÓW. 
 

 

Rozdział 76. 

Wybory do Rady Gminy Krzywda 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8157. 

3. Karty do głosowania wydano 4954 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4948 osób, to jest 

60,66% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 4872, to jest 98,46% ogólnej liczby głosów oddanych. 



340 

6. Głosów nieważnych oddano 76, to jest 1,54% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 23, to jest 30,26%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 53, to jest 

69,74%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 748; 

4) karty do głosowania wydano 412 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 413; 

6) głosów ważnych oddano 408; 

7) radnym został wybrany: 

― CIĘCIARA Krzysztof, 

z listy nr 18 KWW KRZYSZTOFA WARDY. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 456; 

4) karty do głosowania wydano 276 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 274; 

6) głosów ważnych oddano 272; 

7) radnym został wybrany: 

― OSIAL Zygmunt Jerzy, 

z listy nr 19 KWW OSIAL ZYGMUNT. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 668; 

4) karty do głosowania wydano 393 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 393; 

6) głosów ważnych oddano 386; 

7) radną została wybrana: 
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― KRYCZKA Agnieszka Elżbieta, 

z listy nr 18 KWW KRZYSZTOFA WARDY. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 526; 

4) karty do głosowania wydano 295 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 295; 

6) głosów ważnych oddano 288; 

7) radnym został wybrany: 

― MROCZEK Paweł, 

z listy nr 14 KWW „NAJLEPSZY”. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 566; 

4) karty do głosowania wydano 294 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 294; 

6) głosów ważnych oddano 285; 

7) radnym został wybrany: 

― BIAŁACH Radosław Piotr, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 583; 

4) karty do głosowania wydano 334 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 334; 

6) głosów ważnych oddano 329; 

7) radną została wybrana: 

― ZEGADŁO Ilona, 

z listy nr 18 KWW KRZYSZTOFA WARDY. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 460; 

4) karty do głosowania wydano 295 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 295; 
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6) głosów ważnych oddano 292; 

7) radnym został wybrany: 

― PISZCZ Adam Sławomir, 

z listy nr 15 KWW W CISOWNIKU. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 472; 

4) karty do głosowania wydano 267 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 264; 

6) głosów ważnych oddano 260; 

7) radnym został wybrany: 

― JALOWSKI Artur, 

z listy nr 15 KWW W CISOWNIKU. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 372; 

4) karty do głosowania wydano 218 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 218; 

6) głosów ważnych oddano 215; 

7) radnym został wybrany: 

― PISZCZ Wojciech, 

z listy nr 14 KWW „NAJLEPSZY”. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 407; 

4) karty do głosowania wydano 229 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 229; 

6) głosów ważnych oddano 226; 

7) radnym został wybrany: 

― BARTNICKI Józef, 

z listy nr 18 KWW KRZYSZTOFA WARDY. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 792; 
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4) karty do głosowania wydano 567 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 567; 

6) głosów ważnych oddano 560; 

7) radnym został wybrany: 

― SPRYCHA Jerzy, 

z listy nr 17 KWW "JERZY SPRYCHA". 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 580; 

4) karty do głosowania wydano 405 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 404; 

6) głosów ważnych oddano 399; 

7) radnym został wybrany: 

― WOJDA Andrzej, 

z listy nr 18 KWW KRZYSZTOFA WARDY. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 391; 

4) karty do głosowania wydano 252 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 251; 

6) głosów ważnych oddano 248; 

7) radnym został wybrany: 

― SOBCZAK Daniel, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 521; 

4) karty do głosowania wydano 324 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 324; 

6) głosów ważnych oddano 321; 

7) radnym został wybrany: 

― JÓZWIK Sławomir, 

z listy nr 14 KWW „NAJLEPSZY”. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 615; 

4) karty do głosowania wydano 393 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 393; 

6) głosów ważnych oddano 383; 

7) radnym został wybrany: 

― GAJO Kamil, 

z listy nr 18 KWW KRZYSZTOFA WARDY. 
 

 

Rozdział 77. 

Wybory do Rady Gminy Księżpol 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5595. 

3. Karty do głosowania wydano 3180 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3180 osób, to jest 

56,84% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3132, to jest 98,49% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 48, to jest 1,51% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 7, to jest 14,58%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 41, to jest 

85,42%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 383; 

4) karty do głosowania wydano 203 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203; 

6) głosów ważnych oddano 200; 

7) radną została wybrana: 

― KWIK Halina, 
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z listy nr 16 KWW JEDNOŚĆ GMINY. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 395; 

4) karty do głosowania wydano 189 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 189; 

6) głosów ważnych oddano 185; 

7) radnym został wybrany: 

― GAŁKA Tadeusz, 

z listy nr 16 KWW JEDNOŚĆ GMINY. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 351; 

4) karty do głosowania wydano 202 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 202; 

6) głosów ważnych oddano 201; 

7) radnym został wybrany: 

― MARCZAK Henryk, 

z listy nr 18 KWW JAROSŁAWA PISKORSKIEGO. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 428; 

4) karty do głosowania wydano 252 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 252; 

6) głosów ważnych oddano 247; 

7) radnym został wybrany: 

― WOŁOSZYN Piotr Karol, 

z listy nr 18 KWW JAROSŁAWA PISKORSKIEGO. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 421; 

4) karty do głosowania wydano 220 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 220; 

6) głosów ważnych oddano 214; 
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7) radną została wybrana: 

― WARDACH Józefa, 

z listy nr 16 KWW JEDNOŚĆ GMINY. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 355; 

4) karty do głosowania wydano 236 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 236; 

6) głosów ważnych oddano 236; 

7) radnym został wybrany: 

― POTOCKI Bogumił, 

z listy nr 18 KWW JAROSŁAWA PISKORSKIEGO. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 322; 

4) karty do głosowania wydano 201 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 201; 

6) głosów ważnych oddano 197; 

7) radnym został wybrany: 

― SCHAB Ireneusz, 

z listy nr 16 KWW JEDNOŚĆ GMINY. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 319; 

4) karty do głosowania wydano 191 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191; 

6) głosów ważnych oddano 188; 

7) radnym został wybrany: 

― SZMOŁDA Grzegorz, 

z listy nr 18 KWW JAROSŁAWA PISKORSKIEGO. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 525; 

4) karty do głosowania wydano 294 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 294; 

6) głosów ważnych oddano 292; 

7) radną została wybrana: 

― WRYSZCZ Aneta, 

z listy nr 18 KWW JAROSŁAWA PISKORSKIEGO. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 321; 

4) karty do głosowania wydano 178 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 178; 

6) głosów ważnych oddano 178; 

7) radnym został wybrany: 

― KSIĄDZ Jan, 

z listy nr 16 KWW JEDNOŚĆ GMINY. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 283; 

4) karty do głosowania wydano 147 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 

6) głosów ważnych oddano 144; 

7) radnym został wybrany: 

― ZAROSA Jan Jerzy, 

z listy nr 16 KWW JEDNOŚĆ GMINY. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 340; 

4) karty do głosowania wydano 205 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 205; 

6) głosów ważnych oddano 199; 

7) radnym został wybrany: 

― RYMARZ Jacek, 

z listy nr 20 KW OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ROGALACH. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 336; 

4) karty do głosowania wydano 176 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 176; 

6) głosów ważnych oddano 170; 

7) radnym został wybrany: 

― SKWAREK Stanisław, 

z listy nr 16 KWW JEDNOŚĆ GMINY. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 313; 

4) karty do głosowania wydano 188 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 188; 

6) głosów ważnych oddano 187; 

7) radnym został wybrany: 

― SMUTEK Marcin Michał, 

z listy nr 18 KWW JAROSŁAWA PISKORSKIEGO. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 503; 

4) karty do głosowania wydano 298 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 298; 

6) głosów ważnych oddano 294; 

7) radnym został wybrany: 

― OKOŃ Stanisław, 

z listy nr 17 KWW SPRAWIEDLIWA POLSKA. 
 

 

Rozdział 78. 

Wybory do Rady Gminy Kurów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6271. 

3. Karty do głosowania wydano 3476 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3476 osób, to jest 

55,43% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3413, to jest 98,19% ogólnej liczby głosów oddanych. 
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6. Głosów nieważnych oddano 63, to jest 1,81% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 14, to jest 22,22%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 49, to jest 

77,78%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 525; 

4) karty do głosowania wydano 307 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 307; 

6) głosów ważnych oddano 298; 

7) radnym został wybrany: 

― CZUCHRYTA Paweł, 

z listy nr 17 KWW ARKADIUSZ MAŁECKI. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 377; 

4) karty do głosowania wydano 257 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 257; 

6) głosów ważnych oddano 251; 

7) radnym został wybrany: 

― NESTEROWICZ Tomasz Dariusz, 

z listy nr 17 KWW ARKADIUSZ MAŁECKI. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 432; 

4) karty do głosowania wydano 286 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 286; 

6) głosów ważnych oddano 280; 

7) radnym został wybrany: 
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― PONIEWIERSKI Artur Paweł, 

z listy nr 17 KWW ARKADIUSZ MAŁECKI. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 397; 

4) karty do głosowania wydano 277 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 277; 

6) głosów ważnych oddano 276; 

7) radnym został wybrany: 

― WOŹNIAK Jan Kazimierz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 486; 

4) karty do głosowania wydano 279 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 279; 

6) głosów ważnych oddano 273; 

7) radnym został wybrany: 

― KOZAK Janusz, 

z listy nr 17 KWW ARKADIUSZ MAŁECKI. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 600; 

4) karty do głosowania wydano 322 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 322; 

6) głosów ważnych oddano 315; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻABA Waldemar, 

z listy nr 17 KWW ARKADIUSZ MAŁECKI. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 608; 

4) karty do głosowania wydano 276 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 276; 
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6) głosów ważnych oddano 275; 

7) radnym został wybrany: 

― SZYSZKO Piotr Wojciech, 

z listy nr 17 KWW ARKADIUSZ MAŁECKI. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 329; 

4) karty do głosowania wydano 203 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203; 

6) głosów ważnych oddano 199; 

7) radną została wybrana: 

― RESZCZYŃSKA Zofia Maria, 

z listy nr 17 KWW ARKADIUSZ MAŁECKI. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 336; 

4) karty do głosowania wydano 197 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 197; 

6) głosów ważnych oddano 195; 

7) radnym został wybrany: 

― KUKIER Grzegorz Daniel, 

z listy nr 17 KWW ARKADIUSZ MAŁECKI. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 263; 

4) karty do głosowania wydano 157 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 

6) głosów ważnych oddano 153; 

7) radną została wybrana: 

― DURAK - DADOS Agata, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 358; 
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4) karty do głosowania wydano 168 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168; 

6) głosów ważnych oddano 167; 

7) radnym został wybrany: 

― AFTYKA Leszek, 

z listy nr 17 KWW ARKADIUSZ MAŁECKI. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 280; 

4) karty do głosowania wydano 128 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 128; 

6) głosów ważnych oddano 124; 

7) radnym został wybrany: 

― PRÓCHNIAK Grzegorz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 453; 

4) karty do głosowania wydano 192 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 192; 

6) głosów ważnych oddano 187; 

7) radnym został wybrany: 

― STASIAK Jacek Grzegorz, 

z listy nr 17 KWW ARKADIUSZ MAŁECKI. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 438; 

4) karty do głosowania wydano 236 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 236; 

6) głosów ważnych oddano 230; 

7) radnym został wybrany: 

― KUSY Grzegorz Stanisław, 

z listy nr 17 KWW ARKADIUSZ MAŁECKI. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 389; 

4) karty do głosowania wydano 191 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 190; 

6) głosów ważnych oddano 190; 

7) radnym został wybrany: 

― KOZAK Wojciech Marek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 79. 

Wybory do Rady Gminy Leśna Podlaska 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2797. 

3. Karty do głosowania wydano 1410 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1407 osób, to jest 

50,30% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1367, to jest 97,16% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 40, to jest 2,84% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 8, to jest 20,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 32, to jest 

80,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 12, nr 14, nr 

15, w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 150; 

4) karty do głosowania wydano 79 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 79; 

6) głosów ważnych oddano 76; 
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7) radnym został wybrany: 

― WIĄCEK Krzysztof, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 269; 

4) karty do głosowania wydano 137 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 137; 

6) głosów ważnych oddano 137; 

7) radną została wybrana: 

― ROMANIUK Bożena Wiktoria, 

z listy nr 15 KWW BEZPARTYJNYCH. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 282; 

4) karty do głosowania wydano 118 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 118; 

6) głosów ważnych oddano 116; 

7) radnym został wybrany: 

― IGNACIUK Marcin, 

z listy nr 15 KWW BEZPARTYJNYCH. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 172; 

4) karty do głosowania wydano 95 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 97; 

6) głosów ważnych oddano 92; 

7) radną została wybrana: 

― PASZKOWSKA Edyta Maria, 

z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2018. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 262; 

4) karty do głosowania wydano 132 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 132; 

6) głosów ważnych oddano 127; 

7) radną została wybrana: 

― KACIK Danuta Helena, 

z listy nr 15 KWW BEZPARTYJNYCH. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 286; 

4) karty do głosowania wydano 148 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 148; 

6) głosów ważnych oddano 139; 

7) radnym został wybrany: 

― SENCZYK Krzysztof, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 226; 

4) karty do głosowania wydano 128 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 128; 

6) głosów ważnych oddano 125; 

7) radnym został wybrany: 

― NOGACZEWSKI Ryszard, 

z listy nr 15 KWW BEZPARTYJNYCH. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 234; 

4) karty do głosowania wydano 119 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 119; 

6) głosów ważnych oddano 117; 

7) radnym został wybrany: 

― KOBRYŃSKI Mateusz, 

z listy nr 15 KWW BEZPARTYJNYCH. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 282; 

4) karty do głosowania wydano 108 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 108; 

6) głosów ważnych oddano 103; 

7) radnym został wybrany: 

― BŁAŻEJAK Krzysztof Tomasz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 209; 

4) karty do głosowania wydano 121 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 121; 

6) głosów ważnych oddano 119; 

7) radnym został wybrany: 

― JASZCZUK Kazimierz Antoni, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 118; 

4) karty do głosowania wydano 72 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 72; 

6) głosów ważnych oddano 72; 

7) radnym został wybrany: 

― KOROLUK Krzysztof Marek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― KULIŃSKA Ewa, 

z listy nr 15 KWW BEZPARTYJNYCH. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 307; 

4) karty do głosowania wydano 153 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 148; 

6) głosów ważnych oddano 144; 

7) radnym został wybrany: 

― HUSIŃSKI Marek Andrzej, 

z listy nr 15 KWW BEZPARTYJNYCH. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― FILIPIUK Anna, 

z listy nr 15 KWW BEZPARTYJNYCH. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― NAZARUK Agnieszka, 

z listy nr 15 KWW BEZPARTYJNYCH. 
 

 

Rozdział 80. 

Wybory do Rady Gminy Leśniowice 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2866. 

3. Karty do głosowania wydano 1667 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1667 osób, to jest 

58,16% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1637, to jest 98,20% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 30, to jest 1,80% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 9, to jest 30,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 21, to jest 

70,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 8, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 
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Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 150; 

4) karty do głosowania wydano 129 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 129; 

6) głosów ważnych oddano 128; 

7) radnym został wybrany: 

― SITARZ Krzysztof Andrzej, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 217; 

4) karty do głosowania wydano 100 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 100; 

6) głosów ważnych oddano 97; 

7) radnym został wybrany: 

― BARCZAK Edward, 

z listy nr 14 KWW JOANNY JABŁOŃSKIEJ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 168; 

4) karty do głosowania wydano 76 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 76; 

6) głosów ważnych oddano 75; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWALCZUK Krzysztof, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 253; 

4) karty do głosowania wydano 126 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126; 



359 

6) głosów ważnych oddano 122; 

7) radnym został wybrany: 

― ADAMCZUK Stefan Zdzisław, 

z listy nr 14 KWW JOANNY JABŁOŃSKIEJ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 281; 

4) karty do głosowania wydano 160 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160; 

6) głosów ważnych oddano 157; 

7) radnym został wybrany: 

― SOŁTYS Jacenty Jan, 

z listy nr 14 KWW JOANNY JABŁOŃSKIEJ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 176; 

4) karty do głosowania wydano 89 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 89; 

6) głosów ważnych oddano 85; 

7) radną została wybrana: 

― STASIUK-CIOŁEK Edyta Ewa, 

z listy nr 14 KWW JOANNY JABŁOŃSKIEJ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 144; 

4) karty do głosowania wydano 88 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 88; 

6) głosów ważnych oddano 88; 

7) radną została wybrana: 

― JAMRÓZ Barbara Jadwiga, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
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― PROKOP Stefan Stanisław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 159; 

4) karty do głosowania wydano 86 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 86; 

6) głosów ważnych oddano 85; 

7) radnym został wybrany: 

― STAWIARSKI Piotr Wiesław, 

z listy nr 14 KWW JOANNY JABŁOŃSKIEJ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 268; 

4) karty do głosowania wydano 158 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 

6) głosów ważnych oddano 155; 

7) radnym został wybrany: 

― WIERZCHOŚ Wiesław, 

z listy nr 14 KWW JOANNY JABŁOŃSKIEJ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 236; 

4) karty do głosowania wydano 141 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 141; 

6) głosów ważnych oddano 139; 

7) radną została wybrana: 

― MAZUR Monika Agnieszka, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 176; 

4) karty do głosowania wydano 103 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 103; 
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6) głosów ważnych oddano 100; 

7) radnym został wybrany: 

― KORPUL Jerzy, 

z listy nr 14 KWW JOANNY JABŁOŃSKIEJ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 231; 

4) karty do głosowania wydano 152 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 

6) głosów ważnych oddano 152; 

7) radnym został wybrany: 

― BIS Paweł, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 266; 

4) karty do głosowania wydano 164 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 

6) głosów ważnych oddano 160; 

7) radną została wybrana: 

― HARMATA Jolanta Bernadeta, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 141; 

4) karty do głosowania wydano 95 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 95; 

6) głosów ważnych oddano 94; 

7) radnym został wybrany: 

― MICHALCZUK Grzegorz Robert, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

 

Rozdział 81. 

Wybory do Rady Gminy Lubartów 
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Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8960. 

3. Karty do głosowania wydano 5010 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5006 osób, to jest 

55,87% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 4908, to jest 98,04% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 98, to jest 1,96% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 26, to jest 26,53%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 72, to jest 

73,47%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 736; 

4) karty do głosowania wydano 399 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 399; 

6) głosów ważnych oddano 395; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻMUDA Damian Maciej, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 846; 

4) karty do głosowania wydano 507 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 507; 

6) głosów ważnych oddano 495; 

7) radną została wybrana: 

― DOBRZYŃSKA Anna Helena, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
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3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 791; 

4) karty do głosowania wydano 524 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 524; 

6) głosów ważnych oddano 512; 

7) radnym został wybrany: 

― SZCZUCHNIAK Ireneusz, 

z listy nr 14 KWW KRZYSZTOF KOPYŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 600; 

4) karty do głosowania wydano 309 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 309; 

6) głosów ważnych oddano 303; 

7) radnym został wybrany: 

― SUGIER Sławomir Andrzej, 

z listy nr 14 KWW KRZYSZTOF KOPYŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 761; 

4) karty do głosowania wydano 395 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 394; 

6) głosów ważnych oddano 383; 

7) radnym został wybrany: 

― MIKA Mirosław Adam, 

z listy nr 14 KWW KRZYSZTOF KOPYŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 471; 

4) karty do głosowania wydano 266 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 266; 

6) głosów ważnych oddano 261; 

7) radnym został wybrany: 

― PIĘTKA Robert Stanisław, 
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z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 511; 

4) karty do głosowania wydano 267 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 267; 

6) głosów ważnych oddano 256; 

7) radnym został wybrany: 

― ZAJĄC Michał, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 490; 

4) karty do głosowania wydano 254 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 253; 

6) głosów ważnych oddano 248; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁASKARZEWSKI Tomasz Adam, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 353; 

4) karty do głosowania wydano 221 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 221; 

6) głosów ważnych oddano 216; 

7) radnym został wybrany: 

― WOLIŃSKI Aleksander, 

z listy nr 13 KWW GMIN POWIATU LUBARTOWSKIEGO. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 822; 

4) karty do głosowania wydano 436 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 436; 

6) głosów ważnych oddano 430; 
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7) radną została wybrana: 

― MISIARZ Dorota Grażyna, 

z listy nr 14 KWW KRZYSZTOF KOPYŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 606; 

4) karty do głosowania wydano 321 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 320; 

6) głosów ważnych oddano 316; 

7) radnym został wybrany: 

― KUCHCIAK Mariusz Stanisław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 326; 

4) karty do głosowania wydano 163 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163; 

6) głosów ważnych oddano 161; 

7) radnym został wybrany: 

― GDULA Grzegorz, 

z listy nr 14 KWW KRZYSZTOF KOPYŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 525; 

4) karty do głosowania wydano 328 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 328; 

6) głosów ważnych oddano 325; 

7) radną została wybrana: 

― WŁOCH Jagoda, 

z listy nr 14 KWW KRZYSZTOF KOPYŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 543; 

4) karty do głosowania wydano 286 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 286; 

6) głosów ważnych oddano 279; 

7) radnym został wybrany: 

― DOMAŃSKI Michał, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 579; 

4) karty do głosowania wydano 334 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 333; 

6) głosów ważnych oddano 328; 

7) radną została wybrana: 

― LIPSKA Anna Agnieszka, 

z listy nr 14 KWW KRZYSZTOF KOPYŚĆ. 
 

 

Rozdział 82. 

Wybory do Rady Miejskiej w Lubyczy Królewskiej 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5218. 

3. Karty do głosowania wydano 2415 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2412 osób, to jest 

46,22% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2362, to jest 97,93% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 50, to jest 2,07% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 9, to jest 18,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 41, to jest 

82,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 235; 

4) karty do głosowania wydano 121 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122; 

6) głosów ważnych oddano 119; 

7) radną została wybrana: 

― BUDZYŃSKA Angelika Anna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 453; 

4) karty do głosowania wydano 212 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 212; 

6) głosów ważnych oddano 208; 

7) radnym został wybrany: 

― LEWKO Mariusz Andrzej, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 252; 

4) karty do głosowania wydano 131 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 131; 

6) głosów ważnych oddano 130; 

7) radnym został wybrany: 

― KUDELSKI Bogusław Mariusz, 

z listy nr 17 KWW "AKTYWNA GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA". 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 307; 

4) karty do głosowania wydano 164 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 

6) głosów ważnych oddano 160; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻOŁĄDEK Lech Eugeniusz, 
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z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 341; 

4) karty do głosowania wydano 185 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 186; 

6) głosów ważnych oddano 177; 

7) radną została wybrana: 

― KRZYSZYCHA Anna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 338; 

4) karty do głosowania wydano 159 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 159; 

6) głosów ważnych oddano 157; 

7) radnym został wybrany: 

― TURCZANIK Daniel Tomasz, 

z listy nr 15 KWW WSPÓLNA GMINA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 298; 

4) karty do głosowania wydano 103 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 103; 

6) głosów ważnych oddano 102; 

7) radną została wybrana: 

― CHMIELOWIEC Katarzyna Anna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 213; 

4) karty do głosowania wydano 131 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 131; 

6) głosów ważnych oddano 128; 
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7) radnym został wybrany: 

― GAWRYŚ Stanisław Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 423; 

4) karty do głosowania wydano 187 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 187; 

6) głosów ważnych oddano 182; 

7) radnym został wybrany: 

― HOŁÓWKO Łukasz Patryk, 

z listy nr 15 KWW WSPÓLNA GMINA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 492; 

4) karty do głosowania wydano 228 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 228; 

6) głosów ważnych oddano 223; 

7) radną została wybrana: 

― TYSKA Barbara Zofia, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 452; 

4) karty do głosowania wydano 198 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 193; 

6) głosów ważnych oddano 190; 

7) radną została wybrana: 

― WŁASINOWICZ Ewa, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 432; 

4) karty do głosowania wydano 181 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181; 

6) głosów ważnych oddano 178; 

7) radnym został wybrany: 

― GŁAZ Antoni Piotr, 

z listy nr 15 KWW WSPÓLNA GMINA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 309; 

4) karty do głosowania wydano 136 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 136; 

6) głosów ważnych oddano 133; 

7) radną została wybrana: 

― MAKOCHON Elżbieta Feliksa, 

z listy nr 17 KWW "AKTYWNA GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA". 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 338; 

4) karty do głosowania wydano 138 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138; 

6) głosów ważnych oddano 136; 

7) radną została wybrana: 

― ŚWITKA Aleksandra, 

z listy nr 8 KWW KUKIZ'15. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 335; 

4) karty do głosowania wydano 141 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 141; 

6) głosów ważnych oddano 139; 

7) radną została wybrana: 

― FEDYNA Ewa Kazimiera, 

z listy nr 17 KWW "AKTYWNA GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA". 
 

 

Rozdział 83. 

Wybory do Rady Gminy Ludwin 
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Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3873. 

3. Karty do głosowania wydano 2202 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2201 osób, to jest 

56,83% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2146, to jest 97,50% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 55, to jest 2,50% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 13, to jest 23,64%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42, to jest 

76,36%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 10, nr 14, w 

których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 285; 

4) karty do głosowania wydano 147 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 

6) głosów ważnych oddano 139; 

7) radnym został wybrany: 

― GRZESIAK Łukasz Sylwester, 

z listy nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 241; 

4) karty do głosowania wydano 157 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 157; 

6) głosów ważnych oddano 157; 
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7) radnym został wybrany: 

― MAŁACHOWSKI Krzysztof, 

z listy nr 16 KWW GMINA LUDWIN NASZA MAŁA OJCZYZNA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 426; 

4) karty do głosowania wydano 216 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 216; 

6) głosów ważnych oddano 212; 

7) radną została wybrana: 

― WINNICKA Irena Joanna, 

z listy nr 16 KWW GMINA LUDWIN NASZA MAŁA OJCZYZNA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 374; 

4) karty do głosowania wydano 214 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 214; 

6) głosów ważnych oddano 206; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻUK Karol, 

z listy nr 16 KWW GMINA LUDWIN NASZA MAŁA OJCZYZNA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 326; 

4) karty do głosowania wydano 221 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 221; 

6) głosów ważnych oddano 217; 

7) radnym został wybrany: 

― SZYMAŃSKI Wojciech Zygmunt, 

z listy nr 16 KWW GMINA LUDWIN NASZA MAŁA OJCZYZNA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 209; 

4) karty do głosowania wydano 128 osobom; 



373 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 128; 

6) głosów ważnych oddano 125; 

7) radną została wybrana: 

― KLIMAS-BODZAK Urszula, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNA SPRAWA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 318; 

4) karty do głosowania wydano 191 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191; 

6) głosów ważnych oddano 190; 

7) radną została wybrana: 

― KŁODA Joanna Teresa, 

z listy nr 16 KWW GMINA LUDWIN NASZA MAŁA OJCZYZNA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 303; 

4) karty do głosowania wydano 180 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 180; 

6) głosów ważnych oddano 175; 

7) radnym został wybrany: 

― SZYMAŃSKI Piotr Andrzej, 

z listy nr 16 KWW GMINA LUDWIN NASZA MAŁA OJCZYZNA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 309; 

4) karty do głosowania wydano 156 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 156; 

6) głosów ważnych oddano 148; 

7) radnym został wybrany: 

― MARZEC Mariusz, 

z listy nr 16 KWW GMINA LUDWIN NASZA MAŁA OJCZYZNA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 
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3) radnym został wybrany: 

― WŁODARCZYK Piotr, 

z listy nr 16 KWW GMINA LUDWIN NASZA MAŁA OJCZYZNA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 204; 

4) karty do głosowania wydano 100 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 100; 

6) głosów ważnych oddano 97; 

7) radną została wybrana: 

― KRUK Małgorzata, 

z listy nr 16 KWW GMINA LUDWIN NASZA MAŁA OJCZYZNA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 240; 

4) karty do głosowania wydano 134 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 134; 

6) głosów ważnych oddano 132; 

7) radną została wybrana: 

― SKOCZYLAS Anna Jadwiga, 

z listy nr 19 KWW GRZEGORZ WROŃSKI. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 278; 

4) karty do głosowania wydano 162 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162; 

6) głosów ważnych oddano 155; 

7) radną została wybrana: 

― GOŁĘBIOWSKA Beata Marzena, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNA SPRAWA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― FRANCZAK Wiesław Wojciech, 
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z listy nr 16 KWW GMINA LUDWIN NASZA MAŁA OJCZYZNA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 360; 

4) karty do głosowania wydano 196 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 196; 

6) głosów ważnych oddano 193; 

7) radną została wybrana: 

― WIĄCZEK Małgorzata, 

z listy nr 16 KWW GMINA LUDWIN NASZA MAŁA OJCZYZNA. 
 

 

Rozdział 84. 

Wybory do Rady Gminy Łabunie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5158, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 3011 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3011 osób, to jest 

58,38% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2967, to jest 98,54% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 44, to jest 1,46% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 10, to jest 22,73%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 34, to jest 

77,27%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 359; 

4) karty do głosowania wydano 226 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 226; 

6) głosów ważnych oddano 225; 

7) radną została wybrana: 

― KUŹMA Elżbieta, 

z listy nr 19 KWW ANTONIEGO WOJCIECHA TURCZYNA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 259; 

4) karty do głosowania wydano 168 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168; 

6) głosów ważnych oddano 167; 

7) radnym został wybrany: 

― KLIZA Mariusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 308; 

4) karty do głosowania wydano 177 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 176; 

6) głosów ważnych oddano 176; 

7) radną została wybrana: 

― KOWALCZUK Weronika Maria, 

z listy nr 16 KWW ELŻBIETY BODYS. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 338; 

4) karty do głosowania wydano 215 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 215; 

6) głosów ważnych oddano 212; 

7) radnym został wybrany: 

― BRANECKI Artur Edward, 

z listy nr 19 KWW ANTONIEGO WOJCIECHA TURCZYNA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 378; 

4) karty do głosowania wydano 216 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 217; 

6) głosów ważnych oddano 214; 

7) radnym został wybrany: 

― JUŚ Daniel, 

z listy nr 19 KWW ANTONIEGO WOJCIECHA TURCZYNA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 322; 

4) karty do głosowania wydano 184 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 184; 

6) głosów ważnych oddano 182; 

7) radnym został wybrany: 

― GRULA Andrzej, 

z listy nr 19 KWW ANTONIEGO WOJCIECHA TURCZYNA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 404; 

4) karty do głosowania wydano 223 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 223; 

6) głosów ważnych oddano 221; 

7) radnym został wybrany: 

― SZAST Bogusław, 

z listy nr 19 KWW ANTONIEGO WOJCIECHA TURCZYNA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 360; 

4) karty do głosowania wydano 196 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 196; 

6) głosów ważnych oddano 193; 

7) radnym został wybrany: 

― ANTONIEWICZ Jacek, 
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z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 300; 

4) karty do głosowania wydano 165 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 165; 

6) głosów ważnych oddano 162; 

7) radnym został wybrany: 

― SZALA Kazimierz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 334; 

4) karty do głosowania wydano 205 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 205; 

6) głosów ważnych oddano 197; 

7) radnym został wybrany: 

― SIEK Andrzej, 

z listy nr 19 KWW ANTONIEGO WOJCIECHA TURCZYNA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 376; 

4) karty do głosowania wydano 212 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 212; 

6) głosów ważnych oddano 211; 

7) radną została wybrana: 

― MAŁYS Renata Anna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 346; 

4) karty do głosowania wydano 200 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 200; 

6) głosów ważnych oddano 195; 
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7) radną została wybrana: 

― BOSIAK Danuta, 

z listy nr 19 KWW ANTONIEGO WOJCIECHA TURCZYNA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 387, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi; 

4) karty do głosowania wydano 252 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 252; 

6) głosów ważnych oddano 245; 

7) radnym został wybrany: 

― KNIAŹ Adam, 

z listy nr 19 KWW ANTONIEGO WOJCIECHA TURCZYNA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 337; 

4) karty do głosowania wydano 190 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 190; 

6) głosów ważnych oddano 187; 

7) radnym został wybrany: 

― JUSZCZAK Ryszard, 

z listy nr 19 KWW ANTONIEGO WOJCIECHA TURCZYNA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 350; 

4) karty do głosowania wydano 182 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182; 

6) głosów ważnych oddano 180; 

7) radnym został wybrany: 

― POLICHA Mirosław, 

z listy nr 19 KWW ANTONIEGO WOJCIECHA TURCZYNA. 
 

 

Rozdział 85. 

Wybory do Rady Miejskiej w  Łaszczowie 
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Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5153. 

3. Karty do głosowania wydano 2757 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2754 osób, to jest 

53,44% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2683, to jest 97,42% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 71, to jest 2,58% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 18, to jest 25,35%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 53, to jest 

74,65%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 295; 

4) karty do głosowania wydano 148 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 148; 

6) głosów ważnych oddano 143; 

7) radnym został wybrany: 

― SWATOWSKI Sławomir, 

z listy nr 17 KWW „ODNOWA GMINY”. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 386; 

4) karty do głosowania wydano 230 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 231; 

6) głosów ważnych oddano 215; 

7) radną została wybrana: 

― RAK Zofia Weronika, 

z listy nr 17 KWW „ODNOWA GMINY”. 
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3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 386; 

4) karty do głosowania wydano 219 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 219; 

6) głosów ważnych oddano 213; 

7) radną została wybrana: 

― BAJWOLUK Wioleta Agata, 

z listy nr 16 KWW ALEKSANDRY PIETRASZ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 306; 

4) karty do głosowania wydano 183 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183; 

6) głosów ważnych oddano 177; 

7) radnym został wybrany: 

― HERDA Szymon, 

z listy nr 16 KWW ALEKSANDRY PIETRASZ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 327; 

4) karty do głosowania wydano 179 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 178; 

6) głosów ważnych oddano 176; 

7) radnym został wybrany: 

― PIASECKI Andrzej Cezary, 

z listy nr 17 KWW „ODNOWA GMINY”. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 384; 

4) karty do głosowania wydano 223 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 223; 

6) głosów ważnych oddano 218; 

7) radnym został wybrany: 

― PIASECKI Jarosław, 
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z listy nr 15 KWW „PRZYJAZNA GMINA 2018”. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 271; 

4) karty do głosowania wydano 154 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 154; 

6) głosów ważnych oddano 151; 

7) radnym został wybrany: 

― GRESZATA Janusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 414; 

4) karty do głosowania wydano 214 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 214; 

6) głosów ważnych oddano 211; 

7) radnym został wybrany: 

― SEŃ Wojciech, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 373; 

4) karty do głosowania wydano 189 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 189; 

6) głosów ważnych oddano 182; 

7) radnym został wybrany: 

― SOBCZUK Henryk, 

z listy nr 17 KWW „ODNOWA GMINY”. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 443; 

4) karty do głosowania wydano 225 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 225; 

6) głosów ważnych oddano 223; 
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7) radną została wybrana: 

― PIETRASZ Aleksandra, 

z listy nr 16 KWW ALEKSANDRY PIETRASZ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 393; 

4) karty do głosowania wydano 196 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 196; 

6) głosów ważnych oddano 194; 

7) radnym został wybrany: 

― HEJZNER Kazimierz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 422; 

4) karty do głosowania wydano 200 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 197; 

6) głosów ważnych oddano 192; 

7) radnym został wybrany: 

― HAWRYLAK Mirosław Mariusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 224; 

4) karty do głosowania wydano 106 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 106; 

6) głosów ważnych oddano 102; 

7) radnym został wybrany: 

― POMYKAŁO Krzysztof Stanisław, 

z listy nr 15 KWW „PRZYJAZNA GMINA 2018”. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 331; 

4) karty do głosowania wydano 168 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168; 

6) głosów ważnych oddano 163; 

7) radnym został wybrany: 

― KARGOL Rafał Benedykt, 

z listy nr 17 KWW „ODNOWA GMINY”. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 198; 

4) karty do głosowania wydano 123 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 123; 

6) głosów ważnych oddano 123; 

7) radnym został wybrany: 

― WRONKA Jacek Mariusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 86. 

Wybory do Rady Gminy Łaziska 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4058. 

3. Karty do głosowania wydano 2079 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2079 osób, to jest 

51,23% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2026, to jest 97,45% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 53, to jest 2,55% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 18, to jest 33,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 35, to jest 

66,04%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 379; 

4) karty do głosowania wydano 224 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 224; 

6) głosów ważnych oddano 219; 

7) radnym został wybrany: 

― KOZIEŁ Marek, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 218; 

4) karty do głosowania wydano 117 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 117; 

6) głosów ważnych oddano 116; 

7) radnym został wybrany: 

― KOŁODZIEJCZYK Henryk, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 252; 

4) karty do głosowania wydano 106 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 106; 

6) głosów ważnych oddano 106; 

7) radnym został wybrany: 

― SZAFRAN Kamil, 

z listy nr 14 KWW WSPÓLNE ŁAZISKA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 281; 

4) karty do głosowania wydano 155 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155; 

6) głosów ważnych oddano 151; 

7) radnym został wybrany: 

― GAZDA Marcin, 
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z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 400; 

4) karty do głosowania wydano 224 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 224; 

6) głosów ważnych oddano 219; 

7) radną została wybrana: 

― MATEJKO Monika Katarzyna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 162; 

4) karty do głosowania wydano 95 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 95; 

6) głosów ważnych oddano 94; 

7) radnym został wybrany: 

― SOCHAJ Tomasz Paweł, 

z listy nr 14 KWW WSPÓLNE ŁAZISKA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 264; 

4) karty do głosowania wydano 147 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 

6) głosów ważnych oddano 144; 

7) radnym został wybrany: 

― PIŁAT Wiesław Leon, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 275; 

4) karty do głosowania wydano 125 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 125; 

6) głosów ważnych oddano 123; 
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7) radną została wybrana: 

― PROŚCIŃSKA Beata Jolanta, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 222; 

4) karty do głosowania wydano 136 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 136; 

6) głosów ważnych oddano 127; 

7) radnym został wybrany: 

― KUTYNA Jacek, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 322; 

4) karty do głosowania wydano 159 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 159; 

6) głosów ważnych oddano 153; 

7) radnym został wybrany: 

― SIKORA Andrzej Sławomir, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 288; 

4) karty do głosowania wydano 131 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 131; 

6) głosów ważnych oddano 127; 

7) radnym został wybrany: 

― OWCZARZ Stanisław Franciszek, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 270; 

4) karty do głosowania wydano 126 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126; 

6) głosów ważnych oddano 124; 

7) radnym został wybrany: 

― DZIERŻAK Tadeusz Stanisław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 226; 

4) karty do głosowania wydano 103 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 103; 

6) głosów ważnych oddano 100; 

7) radnym został wybrany: 

― KUREK Krzysztof Zbigniew, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 165; 

4) karty do głosowania wydano 79 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 79; 

6) głosów ważnych oddano 74; 

7) radnym został wybrany: 

― ZIEMBA Jarosław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 334; 

4) karty do głosowania wydano 152 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 

6) głosów ważnych oddano 149; 

7) radnym został wybrany: 

― SKRZYPCZYŃSKI Wiesław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

 

Rozdział 87. 

Wybory do Rady Gminy Łomazy 
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Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3987. 

3. Karty do głosowania wydano 2323 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2321 osób, to jest 

58,21% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2272, to jest 97,89% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 49, to jest 2,11% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 15, to jest 30,61%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 34, to jest 

69,39%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 15, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 278; 

4) karty do głosowania wydano 151 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 151; 

6) głosów ważnych oddano 144; 

7) radnym został wybrany: 

― KORSZEŃ Ireneusz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 289; 

4) karty do głosowania wydano 180 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 180; 

6) głosów ważnych oddano 175; 

7) radnym został wybrany: 
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― FRĄCZEK Kamil, 

z listy nr 15 KWW GMINA DLA WSZYSTKICH. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 249; 

4) karty do głosowania wydano 117 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 117; 

6) głosów ważnych oddano 117; 

7) radną została wybrana: 

― MOSZKOWSKA Elżbieta Teresa, 

z listy nr 14 KWW AKTYWNA GMINA ŁOMAZY. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 190; 

4) karty do głosowania wydano 104 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 104; 

6) głosów ważnych oddano 103; 

7) radną została wybrana: 

― MAKAREWICZ Katarzyna, 

z listy nr 15 KWW GMINA DLA WSZYSTKICH. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 371; 

4) karty do głosowania wydano 194 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 194; 

6) głosów ważnych oddano 191; 

7) radnym został wybrany: 

― FIRYSIUK Leszek, 

z listy nr 14 KWW AKTYWNA GMINA ŁOMAZY. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 297; 

4) karty do głosowania wydano 174 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 173; 
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6) głosów ważnych oddano 170; 

7) radnym został wybrany: 

― CYBULSKI Rafał, 

z listy nr 14 KWW AKTYWNA GMINA ŁOMAZY. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 353; 

4) karty do głosowania wydano 248 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 248; 

6) głosów ważnych oddano 241; 

7) radnym został wybrany: 

― SZOSTAKIEWICZ Kamil, 

z listy nr 14 KWW AKTYWNA GMINA ŁOMAZY. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 303; 

4) karty do głosowania wydano 212 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 212; 

6) głosów ważnych oddano 209; 

7) radnym został wybrany: 

― BAŃKOWSKI Wiesław, 

z listy nr 15 KWW GMINA DLA WSZYSTKICH. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 298; 

4) karty do głosowania wydano 177 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 177; 

6) głosów ważnych oddano 175; 

7) radnym został wybrany: 

― WIŃSKI Andrzej, 

z listy nr 16 KWW STRAŻAK. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 293; 
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4) karty do głosowania wydano 172 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 171; 

6) głosów ważnych oddano 170; 

7) radną została wybrana: 

― LEWKOWICZ Urszula, 

z listy nr 14 KWW AKTYWNA GMINA ŁOMAZY. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 345; 

4) karty do głosowania wydano 161 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161; 

6) głosów ważnych oddano 157; 

7) radnym został wybrany: 

― WYSOCKI Grzegorz, 

z listy nr 15 KWW GMINA DLA WSZYSTKICH. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 287; 

4) karty do głosowania wydano 163 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163; 

6) głosów ważnych oddano 158; 

7) radną została wybrana: 

― GŁOWACKA Beata, 

z listy nr 14 KWW AKTYWNA GMINA ŁOMAZY. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 200; 

4) karty do głosowania wydano 118 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 118; 

6) głosów ważnych oddano 114; 

7) radnym został wybrany: 

― DERLUKIEWICZ Dariusz Marek, 

z listy nr 15 KWW GMINA DLA WSZYSTKICH. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 234; 

4) karty do głosowania wydano 152 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 

6) głosów ważnych oddano 148; 

7) radną została wybrana: 

― BAŃKOWSKA Elżbieta, 

z listy nr 15 KWW GMINA DLA WSZYSTKICH. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― NAJDYHOR Bogdan, 

z listy nr 14 KWW AKTYWNA GMINA ŁOMAZY. 
 

 

Rozdział 88. 

Wybory do Rady Gminy Łopiennik Górny 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3373. 

3. Karty do głosowania wydano 1766 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1766 osób, to jest 

52,36% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1731, to jest 98,02% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 35, to jest 1,98% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 8, to jest 22,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 27, to jest 

77,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 225; 

4) karty do głosowania wydano 136 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 136; 

6) głosów ważnych oddano 134; 

7) radną została wybrana: 

― KMIEĆ Beata, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 135; 

4) karty do głosowania wydano 63 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 63; 

6) głosów ważnych oddano 62; 

7) radnym został wybrany: 

― WEREMKO Jarosław Paweł, 

z listy nr 17 KWW ARTUR SAWA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 212; 

4) karty do głosowania wydano 124 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 124; 

6) głosów ważnych oddano 118; 

7) radnym został wybrany: 

― TOCZONY Piotr Jerzy, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 219; 

4) karty do głosowania wydano 137 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 137; 

6) głosów ważnych oddano 133; 

7) radną została wybrana: 

― TOKARCZUK Katarzyna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
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5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 311; 

4) karty do głosowania wydano 169 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 169; 

6) głosów ważnych oddano 169; 

7) radną została wybrana: 

― KAWĘCKA Anna Elżbieta, 

z listy nr 17 KWW ARTUR SAWA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 156; 

4) karty do głosowania wydano 63 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 63; 

6) głosów ważnych oddano 62; 

7) radnym został wybrany: 

― MARCINIAK Mateusz, 

z listy nr 17 KWW ARTUR SAWA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 182; 

4) karty do głosowania wydano 90 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 90; 

6) głosów ważnych oddano 84; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻOŁYNIAK Tomasz, 

z listy nr 17 KWW ARTUR SAWA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 303; 

4) karty do głosowania wydano 147 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 

6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radnym został wybrany: 

― PACAN Robert Andrzej, 
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z listy nr 17 KWW ARTUR SAWA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 234; 

4) karty do głosowania wydano 120 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 120; 

6) głosów ważnych oddano 119; 

7) radnym został wybrany: 

― BUBICZ Edward, 

z listy nr 17 KWW ARTUR SAWA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 268; 

4) karty do głosowania wydano 172 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172; 

6) głosów ważnych oddano 169; 

7) radną została wybrana: 

― BUK Bożena, 

z listy nr 17 KWW ARTUR SAWA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 249; 

4) karty do głosowania wydano 120 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 120; 

6) głosów ważnych oddano 117; 

7) radną została wybrana: 

― SZADURA Anna, 

z listy nr 17 KWW ARTUR SAWA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 238; 

4) karty do głosowania wydano 153 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153; 

6) głosów ważnych oddano 150; 
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7) radnym został wybrany: 

― KISTER Wojciech, 

z listy nr 17 KWW ARTUR SAWA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 207; 

4) karty do głosowania wydano 94 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 94; 

6) głosów ważnych oddano 93; 

7) radną została wybrana: 

― SKRAJNOWSKA Elżbieta, 

z listy nr 17 KWW ARTUR SAWA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 142; 

4) karty do głosowania wydano 65 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 65; 

6) głosów ważnych oddano 64; 

7) radnym został wybrany: 

― MAZIARCZUK Andrzej, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 292; 

4) karty do głosowania wydano 113 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 113; 

6) głosów ważnych oddano 112; 

7) radnym został wybrany: 

― PUKAS Henryk Mariusz, 

z listy nr 17 KWW ARTUR SAWA. 
 

 

Rozdział 89. 

Wybory do Rady Gminy Łukowa 

Oddział 1. 

Dane ogólne 
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1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3549. 

3. Karty do głosowania wydano 1917 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1916 osób, to jest 

53,99% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1887, to jest 98,49% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 29, to jest 1,51% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 17, to jest 58,62%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 12, to jest 

41,38%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 307; 

4) karty do głosowania wydano 173 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 173; 

6) głosów ważnych oddano 171; 

7) radną została wybrana: 

― TRELA Elżbieta Ewa, 

z listy nr 16 KWW STANISŁAWA KOZYRY. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 225; 

4) karty do głosowania wydano 97 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 97; 

6) głosów ważnych oddano 96; 

7) radnym został wybrany: 

― OSTASZ Ryszard, 

z listy nr 16 KWW STANISŁAWA KOZYRY. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 177; 

4) karty do głosowania wydano 86 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 86; 

6) głosów ważnych oddano 85; 

7) radnym został wybrany: 

― DZIKOŃ Stanisław, 

z listy nr 16 KWW STANISŁAWA KOZYRY. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 275; 

4) karty do głosowania wydano 100 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 100; 

6) głosów ważnych oddano 98; 

7) radnym został wybrany: 

― HYZ Henryk, 

z listy nr 16 KWW STANISŁAWA KOZYRY. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 267; 

4) karty do głosowania wydano 117 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 117; 

6) głosów ważnych oddano 116; 

7) radną została wybrana: 

― MIELNIK Danuta, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 191; 

4) karty do głosowania wydano 118 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 118; 

6) głosów ważnych oddano 117; 

7) radnym został wybrany: 

― GRASZA Krzysztof, 

z listy nr 17 KWW ARTURA MIELNIKA. 
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7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 260; 

4) karty do głosowania wydano 132 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 132; 

6) głosów ważnych oddano 131; 

7) radnym został wybrany: 

― KOZYRA Mieczysław, 

z listy nr 16 KWW STANISŁAWA KOZYRY. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 257; 

4) karty do głosowania wydano 156 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 156; 

6) głosów ważnych oddano 155; 

7) radnym został wybrany: 

― KUROWSKI Tomasz, 

z listy nr 16 KWW STANISŁAWA KOZYRY. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 222; 

4) karty do głosowania wydano 115 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 115; 

6) głosów ważnych oddano 107; 

7) radnym został wybrany: 

― ĆWIK Józef, 

z listy nr 16 KWW STANISŁAWA KOZYRY. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 256; 

4) karty do głosowania wydano 174 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 174; 

6) głosów ważnych oddano 174; 

7) radnym został wybrany: 

― IWANIEC Adolf Jan, 
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z listy nr 16 KWW STANISŁAWA KOZYRY. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 222; 

4) karty do głosowania wydano 132 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 132; 

6) głosów ważnych oddano 130; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWALIK Krzysztof, 

z listy nr 16 KWW STANISŁAWA KOZYRY. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 247; 

4) karty do głosowania wydano 147 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 

6) głosów ważnych oddano 143; 

7) radnym został wybrany: 

― BIELAK Sylwester Marek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 150; 

4) karty do głosowania wydano 99 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 99; 

6) głosów ważnych oddano 99; 

7) radnym został wybrany: 

― KRACZEK Tadeusz Michał, 

z listy nr 16 KWW STANISŁAWA KOZYRY. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 184; 

4) karty do głosowania wydano 91 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 90; 

6) głosów ważnych oddano 87; 
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7) radnym został wybrany: 

― SZOSTAK Michał, 

z listy nr 18 KWW SPRAWIEDLIWA POLSKA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 309; 

4) karty do głosowania wydano 180 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 180; 

6) głosów ważnych oddano 178; 

7) radną została wybrana: 

― WOZIWODA Joanna, 

z listy nr 16 KWW STANISŁAWA KOZYRY. 
 

 

Rozdział 90. 

Wybory do Rady Gminy Łuków 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11522. 

3. Karty do głosowania wydano 6323 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6319 osób, to jest 

54,84% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 6189, to jest 97,94% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 130, to jest 2,06% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 37, to jest 28,46%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 93, to jest 

71,54%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 4, nr 5, w 

których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 937; 

4) karty do głosowania wydano 496 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 496; 

6) głosów ważnych oddano 485; 

7) radnym został wybrany: 

― STRZYŻEWSKI Zbigniew, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1037; 

4) karty do głosowania wydano 555 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 555; 

6) głosów ważnych oddano 540; 

7) radnym został wybrany: 

― KUC Jacek, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 993; 

4) karty do głosowania wydano 563 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 564; 

6) głosów ważnych oddano 553; 

7) radną została wybrana: 

― ROZWADOWSKA Bogumiła Józefa, 

z listy nr 15 KWW TWÓJ DOM - TWOJA GMINA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― FEDERCZYK Tadeusz Stefan, 

z listy nr 15 KWW TWÓJ DOM - TWOJA GMINA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 



404 

3) radnym został wybrany: 

― DURKA Paweł, 

z listy nr 15 KWW TWÓJ DOM - TWOJA GMINA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 812; 

4) karty do głosowania wydano 429 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 429; 

6) głosów ważnych oddano 426; 

7) radnym został wybrany: 

― SKRZYSZEWSKI Jarosław, 

z listy nr 14 KWW JAROSŁAW SKRZYSZEWSKI GOŁASZYN JEST 

WAŻNY. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 741; 

4) karty do głosowania wydano 407 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 407; 

6) głosów ważnych oddano 395; 

7) radną została wybrana: 

― DURKA Elżbieta Beata, 

z listy nr 15 KWW TWÓJ DOM - TWOJA GMINA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 982; 

4) karty do głosowania wydano 549 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 545; 

6) głosów ważnych oddano 530; 

7) radnym został wybrany: 

― SZANIAWSKI Antoni, 

z listy nr 15 KWW TWÓJ DOM - TWOJA GMINA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1031; 
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4) karty do głosowania wydano 476 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 476; 

6) głosów ważnych oddano 468; 

7) radnym został wybrany: 

― DĘBIŃSKI Sławomir Mirosław, 

z listy nr 15 KWW TWÓJ DOM - TWOJA GMINA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1013; 

4) karty do głosowania wydano 563 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 563; 

6) głosów ważnych oddano 558; 

7) radnym został wybrany: 

― MICHALAK Jarosław, 

z listy nr 17 KW RYŻKOWIACY. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1038; 

4) karty do głosowania wydano 601 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 601; 

6) głosów ważnych oddano 590; 

7) radnym został wybrany: 

― KOŻUCHOWSKI Marcin, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 741; 

4) karty do głosowania wydano 461 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 461; 

6) głosów ważnych oddano 442; 

7) radną została wybrana: 

― MATEJUK Stanisława Elżbieta, 

z listy nr 15 KWW TWÓJ DOM - TWOJA GMINA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 751; 

4) karty do głosowania wydano 419 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 418; 

6) głosów ważnych oddano 413; 

7) radnym został wybrany: 

― DYBCIAK Mirosław Janusz, 

z listy nr 15 KWW TWÓJ DOM - TWOJA GMINA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 622; 

4) karty do głosowania wydano 370 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 370; 

6) głosów ważnych oddano 358; 

7) radnym został wybrany: 

― SULEJ Kazimierz, 

z listy nr 15 KWW TWÓJ DOM - TWOJA GMINA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 824; 

4) karty do głosowania wydano 434 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 434; 

6) głosów ważnych oddano 431; 

7) radnym został wybrany: 

― RADOMYSKI Jacek Sławomir, 

z listy nr 15 KWW TWÓJ DOM - TWOJA GMINA. 
 

 

Rozdział 91. 

Wybory do Rady Gminy Markuszów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2435. 

3. Karty do głosowania wydano 1589 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1588 osób, to jest 

65,22% uprawnionych do głosowania. 



407 

5. Głosów ważnych oddano 1568, to jest 98,74% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 20, to jest 1,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 4, to jest 20,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 16, to jest 

80,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 214; 

4) karty do głosowania wydano 158 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 

6) głosów ważnych oddano 157; 

7) radnym został wybrany: 

― OPOLSKI Sławomir, 

z listy nr 18 KWW „WSPÓLNA GMINA MARKUSZÓW”. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 161; 

4) karty do głosowania wydano 101 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 101; 

6) głosów ważnych oddano 101; 

7) radnym został wybrany: 

― ZAWADA Piotr, 

z listy nr 19 KWW TERAZ GMINA MARKUSZÓW. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 219; 

4) karty do głosowania wydano 155 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155; 

6) głosów ważnych oddano 153; 
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7) radną została wybrana: 

― SZYMCZYK Anna Sabina, 

z listy nr 16 KWW TWÓJ GŁOS - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 200; 

4) karty do głosowania wydano 146 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 

6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radnym został wybrany: 

― STASIAK Andrzej Piotr, 

z listy nr 19 KWW TERAZ GMINA MARKUSZÓW. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 186; 

4) karty do głosowania wydano 130 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 130; 

6) głosów ważnych oddano 127; 

7) radnym został wybrany: 

― MURAWSKI Sławomir Grzegorz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 149; 

4) karty do głosowania wydano 89 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 89; 

6) głosów ważnych oddano 87; 

7) radną została wybrana: 

― GAWRON Katarzyna, 

z listy nr 15 KWW LESZKA ŁUCZYWKA PRZYJAZNA I AKTYWNA 

GMINA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 133; 
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4) karty do głosowania wydano 80 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 80; 

6) głosów ważnych oddano 79; 

7) radnym został wybrany: 

― BUCZKOWSKI Krzysztof Michał, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 156; 

4) karty do głosowania wydano 107 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 107; 

6) głosów ważnych oddano 107; 

7) radnym został wybrany: 

― NOWACZYK Tadeusz, 

z listy nr 17 KWW NAJLEPSZY WYBÓR - GMINA MARKUSZÓW. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 225; 

4) karty do głosowania wydano 152 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 

6) głosów ważnych oddano 151; 

7) radną została wybrana: 

― DĄBROWSKA Karolina, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 106; 

4) karty do głosowania wydano 58 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 57; 

6) głosów ważnych oddano 57; 

7) radnym został wybrany: 

― STRUSKI Marian, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 95; 

4) karty do głosowania wydano 50 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 50; 

6) głosów ważnych oddano 50; 

7) radnym został wybrany: 

― WOCH Leszek, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 227; 

4) karty do głosowania wydano 125 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 125; 

6) głosów ważnych oddano 124; 

7) radnym został wybrany: 

― OSUCH Sławomir Andrzej, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 102; 

4) karty do głosowania wydano 72 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 72; 

6) głosów ważnych oddano 71; 

7) radną została wybrana: 

― FILIPIAK Anna, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 148; 

4) karty do głosowania wydano 103 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 103; 

6) głosów ważnych oddano 98; 

7) radnym został wybrany: 

― STOLARZ Andrzej, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 



411 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 114; 

4) karty do głosowania wydano 63 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 63; 

6) głosów ważnych oddano 61; 

7) radnym został wybrany: 

― GAWRON Krzysztof, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

 

Rozdział 92. 

Wybory do Rady Gminy Mełgiew 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7589. 

3. Karty do głosowania wydano 4491 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4489 osób, to jest 

59,15% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 4438, to jest 98,86% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 51, to jest 1,14% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 13, to jest 25,49%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 38, to jest 

74,51%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 397; 

4) karty do głosowania wydano 228 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 227; 

6) głosów ważnych oddano 224; 
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7) radną została wybrana: 

― WIŃSKA Renata Marta, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 325; 

4) karty do głosowania wydano 207 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 207; 

6) głosów ważnych oddano 202; 

7) radnym został wybrany: 

― HAJDUK Józef, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 671; 

4) karty do głosowania wydano 375 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 375; 

6) głosów ważnych oddano 372; 

7) radnym został wybrany: 

― SZEWCZAK Michał, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 669; 

4) karty do głosowania wydano 432 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 432; 

6) głosów ważnych oddano 430; 

7) radnym został wybrany: 

― BIELAK Michał Kazimierz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 742; 

4) karty do głosowania wydano 390 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 390; 

6) głosów ważnych oddano 386; 

7) radną została wybrana: 

― BONDOS Ewa, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 519; 

4) karty do głosowania wydano 337 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 336; 

6) głosów ważnych oddano 333; 

7) radnym został wybrany: 

― ZDUN Michał, 

z listy nr 19 KWW „MEŁGIEW-NOWOCZESNA GMINA”. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 515; 

4) karty do głosowania wydano 305 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 305; 

6) głosów ważnych oddano 298; 

7) radnym został wybrany: 

― OLESZEK Janusz Zbigniew, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 329; 

4) karty do głosowania wydano 196 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 196; 

6) głosów ważnych oddano 195; 

7) radnym został wybrany: 

― KORGOL Przemysław, 

z listy nr 15 KWW RYSZARDA PODLODOWSKIEGO. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 537; 

4) karty do głosowania wydano 298 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 298; 

6) głosów ważnych oddano 295; 

7) radnym został wybrany: 

― AUGUSTYNIAK Włodzimierz Tadeusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 665; 

4) karty do głosowania wydano 401 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 403; 

6) głosów ważnych oddano 394; 

7) radną została wybrana: 

― SPODAR Ewa Alicja, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 388; 

4) karty do głosowania wydano 264 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 262; 

6) głosów ważnych oddano 260; 

7) radnym został wybrany: 

― PAWŁOWSKI Dariusz Wojciech, 

z listy nr 15 KWW RYSZARDA PODLODOWSKIEGO. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 461; 

4) karty do głosowania wydano 213 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 213; 

6) głosów ważnych oddano 213; 

7) radnym został wybrany: 

― RUSAK Marcin Sebastian, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 448; 

4) karty do głosowania wydano 246 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 246; 

6) głosów ważnych oddano 244; 

7) radną została wybrana: 

― ZAWADZKA Krystyna, 

z listy nr 15 KWW RYSZARDA PODLODOWSKIEGO. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 429; 

4) karty do głosowania wydano 276 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 276; 

6) głosów ważnych oddano 272; 

7) radną została wybrana: 

― KUROWSKA Magdalena Roksana, 

z listy nr 21 KWW FRANCISZKÓW NASZ DOM. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 494; 

4) karty do głosowania wydano 323 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 323; 

6) głosów ważnych oddano 320; 

7) radną została wybrana: 

― SZEWCZYK Krystyna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 93. 

Wybory do Rady Gminy Miączyn 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4130. 

3. Karty do głosowania wydano 1918 osobom. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1918 osób, to jest 

46,44% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1865, to jest 97,24% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 53, to jest 2,76% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 16, to jest 30,19%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 37, to jest 

69,81%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 1, nr 14, w 

których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― WLAZŁY Grzegorz Kazimierz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 402; 

4) karty do głosowania wydano 195 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 195; 

6) głosów ważnych oddano 188; 

7) radnym został wybrany: 

― KAMIŃSKI Marek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 315; 

4) karty do głosowania wydano 195 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 195; 

6) głosów ważnych oddano 195; 
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7) radnym został wybrany: 

― DOMINA Sylwester, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 310; 

4) karty do głosowania wydano 131 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 131; 

6) głosów ważnych oddano 125; 

7) radną została wybrana: 

― CHOJNOWSKA Anna Cecylia, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 293; 

4) karty do głosowania wydano 153 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153; 

6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radnym został wybrany: 

― MAKUCH Tadeusz Zbigniew, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 309; 

4) karty do głosowania wydano 168 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168; 

6) głosów ważnych oddano 167; 

7) radnym został wybrany: 

― HRYSIAK Adam Arkadiusz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 239; 

4) karty do głosowania wydano 106 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 106; 

6) głosów ważnych oddano 106; 

7) radną została wybrana: 

― SIEJCZUK Maria, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 287; 

4) karty do głosowania wydano 139 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 139; 

6) głosów ważnych oddano 137; 

7) radnym został wybrany: 

― BILSKI Jerzy, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 218; 

4) karty do głosowania wydano 95 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 95; 

6) głosów ważnych oddano 93; 

7) radnym został wybrany: 

― SOCHA Marek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 346; 

4) karty do głosowania wydano 152 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 

6) głosów ważnych oddano 141; 

7) radną została wybrana: 

― NIECKARZ-MIC Natalia, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 201; 

4) karty do głosowania wydano 97 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 97; 

6) głosów ważnych oddano 95; 

7) radnym został wybrany: 

― BĄK Marek Łukasz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 452; 

4) karty do głosowania wydano 177 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 177; 

6) głosów ważnych oddano 171; 

7) radnym został wybrany: 

― MALEC Marcin Dariusz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 407; 

4) karty do głosowania wydano 182 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182; 

6) głosów ważnych oddano 179; 

7) radnym został wybrany: 

― WĘGLIŃSKI Józef Zbigniew, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― SIUDAK Bożena Antonina, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 351; 

4) karty do głosowania wydano 128 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 128; 

6) głosów ważnych oddano 123; 

7) radnym został wybrany: 

― JAROSIEWICZ Zbigniew Józef, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

 

Rozdział 94. 

Wybory do Rady Gminy Michów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5034, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 3169 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3167 osób, to jest 

62,91% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3105, to jest 98,04% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 62, to jest 1,96% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 11, to jest 17,74%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 51, to jest 

82,26%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 366; 

4) karty do głosowania wydano 234 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 234; 

6) głosów ważnych oddano 232; 

7) radnym został wybrany: 

― GRADZIŃSKI Zbigniew Józef, 
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z listy nr 13 KWW ROMANA ADAMCZYKA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 317; 

4) karty do głosowania wydano 207 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 207; 

6) głosów ważnych oddano 202; 

7) radnym został wybrany: 

― WICHA Marian Jan, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 334; 

4) karty do głosowania wydano 207 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 207; 

6) głosów ważnych oddano 206; 

7) radnym został wybrany: 

― AFTYKA Roman Sylwester, 

z listy nr 13 KWW ROMANA ADAMCZYKA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 364; 

4) karty do głosowania wydano 271 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 271; 

6) głosów ważnych oddano 268; 

7) radnym został wybrany: 

― TROJAK Andrzej Grzegorz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 347; 

4) karty do głosowania wydano 202 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 202; 

6) głosów ważnych oddano 202; 
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7) radnym został wybrany: 

― ŁOBODA Mirosław, 

z listy nr 13 KWW ROMANA ADAMCZYKA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 365; 

4) karty do głosowania wydano 229 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 229; 

6) głosów ważnych oddano 225; 

7) radnym został wybrany: 

― KUKIER Henryk Roman, 

z listy nr 13 KWW ROMANA ADAMCZYKA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 311; 

4) karty do głosowania wydano 192 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191; 

6) głosów ważnych oddano 185; 

7) radną została wybrana: 

― DURCZAK Katarzyna, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 380; 

4) karty do głosowania wydano 227 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 227; 

6) głosów ważnych oddano 220; 

7) radną została wybrana: 

― SZCZUCHNIAK Mariola Krystyna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 348; 

4) karty do głosowania wydano 234 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 234; 

6) głosów ważnych oddano 228; 

7) radną została wybrana: 

― SZYMANEK Krystyna Bożena, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 289; 

4) karty do głosowania wydano 186 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 186; 

6) głosów ważnych oddano 181; 

7) radną została wybrana: 

― ŻELEŹNIK Renata Ewa, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 298; 

4) karty do głosowania wydano 204 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204; 

6) głosów ważnych oddano 202; 

7) radnym został wybrany: 

― NOGALSKI Wiesław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 303; 

4) karty do głosowania wydano 169 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 169; 

6) głosów ważnych oddano 163; 

7) radną została wybrana: 

― JÓŹWIAK Katarzyna Monika, 

z listy nr 13 KWW ROMANA ADAMCZYKA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 359, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 207 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 206; 

6) głosów ważnych oddano 203; 

7) radnym został wybrany: 

― ADAMCZYK Roman, 

z listy nr 13 KWW ROMANA ADAMCZYKA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 335; 

4) karty do głosowania wydano 185 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185; 

6) głosów ważnych oddano 180; 

7) radnym został wybrany: 

― JANEK Robert, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 318; 

4) karty do głosowania wydano 215 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 215; 

6) głosów ważnych oddano 208; 

7) radną została wybrana: 

― WŁODARCZYK Ewa Barbara, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

 

Rozdział 95. 

Wybory do Rady Gminy Międzyrzec Podlaski 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7059. 

3. Karty do głosowania wydano 3753 osobom. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3752 osób, to jest 

53,15% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3678, to jest 98,03% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 74, to jest 1,97% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 17, to jest 22,97%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 57, to jest 

77,03%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 6, nr 8, nr 10, 

w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 477; 

4) karty do głosowania wydano 265 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 265; 

6) głosów ważnych oddano 261; 

7) radną została wybrana: 

― CHMIELEWSKA Agnieszka, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 680; 

4) karty do głosowania wydano 300 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 300; 

6) głosów ważnych oddano 295; 

7) radną została wybrana: 

― ILCZUK Jadwiga Barbara, 

z listy nr 15 KWW KRZYSZTOF ADAMOWICZ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 756; 

4) karty do głosowania wydano 383 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 383; 

6) głosów ważnych oddano 380; 

7) radnym został wybrany: 

― LIPIŃSKI Roman, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 745; 

4) karty do głosowania wydano 450 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 450; 

6) głosów ważnych oddano 443; 

7) radnym został wybrany: 

― ZANIEWICZ Sławomir, 

z listy nr 15 KWW KRZYSZTOF ADAMOWICZ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 442; 

4) karty do głosowania wydano 260 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 260; 

6) głosów ważnych oddano 255; 

7) radnym został wybrany: 

― CHWEDORUK Zenon, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― TYMOSZUK Maciej Wojciech, 

z listy nr 15 KWW KRZYSZTOF ADAMOWICZ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 722; 

4) karty do głosowania wydano 371 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 371; 

6) głosów ważnych oddano 370; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁOSICKI Łukasz Robert, 

z listy nr 15 KWW KRZYSZTOF ADAMOWICZ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KOPRON Edward, 

z listy nr 15 KWW KRZYSZTOF ADAMOWICZ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 656; 

4) karty do głosowania wydano 320 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 319; 

6) głosów ważnych oddano 301; 

7) radnym został wybrany: 

― PIETRUK Andrzej, 

z listy nr 15 KWW KRZYSZTOF ADAMOWICZ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― CHARCZUK Sławomir Józef, 

z listy nr 15 KWW KRZYSZTOF ADAMOWICZ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 590; 

4) karty do głosowania wydano 352 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 352; 

6) głosów ważnych oddano 344; 

7) radnym został wybrany: 

― SAWCZUK Tadeusz Franciszek, 

z listy nr 15 KWW KRZYSZTOF ADAMOWICZ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 396; 

4) karty do głosowania wydano 261 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 261; 

6) głosów ważnych oddano 252; 

7) radnym został wybrany: 

― FRĄCKIEWICZ Andrzej, 

z listy nr 15 KWW KRZYSZTOF ADAMOWICZ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 684; 

4) karty do głosowania wydano 362 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 362; 

6) głosów ważnych oddano 357; 

7) radnym został wybrany: 

― KWIATKOWSKI Adam, 

z listy nr 15 KWW KRZYSZTOF ADAMOWICZ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 434; 

4) karty do głosowania wydano 220 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 220; 

6) głosów ważnych oddano 214; 

7) radnym został wybrany: 

― CZAPSKI Jarosław Stanisław, 

z listy nr 15 KWW KRZYSZTOF ADAMOWICZ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 477; 

4) karty do głosowania wydano 209 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 209; 

6) głosów ważnych oddano 206; 

7) radnym został wybrany: 

― SIŁACZUK Piotr Radosław, 
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z listy nr 15 KWW KRZYSZTOF ADAMOWICZ. 
 

 

Rozdział 96. 

Wybory do Rady Miasta Międzyrzec Podlaski 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13665. 

3. Karty do głosowania wydano 7261 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7254 osób, to jest 

53,08% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 7077, to jest 97,56% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 177, to jest 2,44% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 55, to jest 31,07%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 122, to jest 

68,93%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1098; 

4) karty do głosowania wydano 631 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 631; 

6) głosów ważnych oddano 605; 

7) radnym został wybrany: 

― JAROSZ Mariusz, 

z listy nr 14 KWW ZBIGNIEW KOT. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1143; 

4) karty do głosowania wydano 570 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 570; 

6) głosów ważnych oddano 553; 

7) radną została wybrana: 

― RUMOWSKA Małgorzata Bożena, 

z listy nr 14 KWW ZBIGNIEW KOT. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 820; 

4) karty do głosowania wydano 454 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 453; 

6) głosów ważnych oddano 443; 

7) radnym został wybrany: 

― KARWOWSKI Konrad Eugeniusz, 

z listy nr 14 KWW ZBIGNIEW KOT. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 980; 

4) karty do głosowania wydano 528 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 527; 

6) głosów ważnych oddano 516; 

7) radnym został wybrany: 

― TELESZKO Dariusz, 

z listy nr 14 KWW ZBIGNIEW KOT. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 840; 

4) karty do głosowania wydano 417 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 415; 

6) głosów ważnych oddano 409; 

7) radnym został wybrany: 

― LESZCZYŃSKI Mariusz Grzegorz, 

z listy nr 14 KWW ZBIGNIEW KOT. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1055; 

4) karty do głosowania wydano 506 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 504; 

6) głosów ważnych oddano 494; 

7) radnym został wybrany: 

― BERNAT Zbigniew, 

z listy nr 14 KWW ZBIGNIEW KOT. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 852; 

4) karty do głosowania wydano 351 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 351; 

6) głosów ważnych oddano 343; 

7) radnym został wybrany: 

― OSTAPOWICZ Zygmunt, 

z listy nr 14 KWW ZBIGNIEW KOT. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 735; 

4) karty do głosowania wydano 413 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 413; 

6) głosów ważnych oddano 399; 

7) radnym został wybrany: 

― JUNG Mirosław Bogdan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 980; 

4) karty do głosowania wydano 545 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 545; 

6) głosów ważnych oddano 535; 

7) radnym został wybrany: 

― FRYDRYCHOWSKI Zdzisław Karol, 

z listy nr 14 KWW ZBIGNIEW KOT. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 888; 

4) karty do głosowania wydano 487 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 487; 

6) głosów ważnych oddano 480; 

7) radną została wybrana: 

― JURKOWSKA Barbara, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 823; 

4) karty do głosowania wydano 501 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 501; 

6) głosów ważnych oddano 488; 

7) radnym został wybrany: 

― MATEJEK Robert Piotr, 

z listy nr 14 KWW ZBIGNIEW KOT. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 691; 

4) karty do głosowania wydano 326 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 326; 

6) głosów ważnych oddano 319; 

7) radną została wybrana: 

― DUDA Danuta Urszula, 

z listy nr 14 KWW ZBIGNIEW KOT. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 859; 

4) karty do głosowania wydano 460 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 459; 

6) głosów ważnych oddano 451; 

7) radną została wybrana: 

― TROCHYMIAK Izabela, 
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z listy nr 14 KWW ZBIGNIEW KOT. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 804; 

4) karty do głosowania wydano 476 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 476; 

6) głosów ważnych oddano 470; 

7) radnym został wybrany: 

― SAKOWICZ Piotr, 

z listy nr 14 KWW ZBIGNIEW KOT. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1097; 

4) karty do głosowania wydano 596 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 596; 

6) głosów ważnych oddano 572; 

7) radnym został wybrany: 

― CHOMIUK Marek Adam, 

z listy nr 14 KWW ZBIGNIEW KOT. 
 

 

Rozdział 97. 

Wybory do Rady Gminy Milanów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2124. 

3. Karty do głosowania wydano 1089 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1088 osób, to jest 

51,22% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1063, to jest 97,70% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 25, to jest 2,30% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 4, to jest 16,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 21, to jest 

84,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 2, nr 3, nr 7, 

nr 8, nr 9, w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 193; 

4) karty do głosowania wydano 110 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 110; 

6) głosów ważnych oddano 108; 

7) radnym został wybrany: 

― LECH Edmund, 

z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU 

PARCZEWSKIEGO. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― SZCZYGIELSKI Zenon Michał, 

z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU 

PARCZEWSKIEGO. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― MIKITIUK Marian, 

z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU 

PARCZEWSKIEGO. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 302; 

4) karty do głosowania wydano 134 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 134; 

6) głosów ważnych oddano 131; 
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7) radnym został wybrany: 

― NOWAK Bogdan Stanisław, 

z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU 

PARCZEWSKIEGO. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 183; 

4) karty do głosowania wydano 81 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 81; 

6) głosów ważnych oddano 78; 

7) radnym został wybrany: 

― HOŁUBOWICZ Damian, 

z listy nr 16 KWW SAMORZĄDOWA INICJATYWA SPOŁECZNA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 236; 

4) karty do głosowania wydano 118 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 118; 

6) głosów ważnych oddano 117; 

7) radnym został wybrany: 

― ADAMOWICZ Czesław, 

z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU 

PARCZEWSKIEGO. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― SZWAJ Barbara Stanisława, 

z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU 

PARCZEWSKIEGO. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― DRZAZGA Janusz Stefan, 
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z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU 

PARCZEWSKIEGO. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― MELNIK Jerzy Józef, 

z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU 

PARCZEWSKIEGO. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 215; 

4) karty do głosowania wydano 110 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 110; 

6) głosów ważnych oddano 104; 

7) radną została wybrana: 

― SIENKIEWICZ Elwira, 

z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU 

PARCZEWSKIEGO. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 133; 

4) karty do głosowania wydano 70 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 70; 

6) głosów ważnych oddano 69; 

7) radnym został wybrany: 

― KALISZ Janusz Andrzej, 

z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU 

PARCZEWSKIEGO. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 178; 

4) karty do głosowania wydano 107 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 107; 

6) głosów ważnych oddano 107; 
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7) radnym został wybrany: 

― KWIATEK Tomasz, 

z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU 

PARCZEWSKIEGO. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 207; 

4) karty do głosowania wydano 131 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 129; 

6) głosów ważnych oddano 126; 

7) radnym został wybrany: 

― LESZCZ Jan, 

z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU 

PARCZEWSKIEGO. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 218; 

4) karty do głosowania wydano 114 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 113; 

6) głosów ważnych oddano 112; 

7) radną została wybrana: 

― ILCZUK Dorota Zofia, 

z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU 

PARCZEWSKIEGO. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 259; 

4) karty do głosowania wydano 114 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 116; 

6) głosów ważnych oddano 111; 

7) radną została wybrana: 

― NOWICKA Wiesława, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 98. 

Wybory do Rady Gminy Milejów 
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Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7287. 

3. Karty do głosowania wydano 3997 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3996 osób, to jest 

54,84% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3903, to jest 97,67% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 93, to jest 2,33% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 23, to jest 24,73%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 70, to jest 

75,27%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 524; 

4) karty do głosowania wydano 271 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 271; 

6) głosów ważnych oddano 268; 

7) radnym został wybrany: 

― KLĘCZAR Tomasz, 

z listy nr 17 KWW RAZEM GMINIE. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 547; 

4) karty do głosowania wydano 299 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 299; 

6) głosów ważnych oddano 292; 

7) radnym został wybrany: 

― BUBA Jan Andrzej, 

z listy nr 17 KWW RAZEM GMINIE. 
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3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 567; 

4) karty do głosowania wydano 314 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 314; 

6) głosów ważnych oddano 304; 

7) radnym został wybrany: 

― WIRSKI Andrzej, 

z listy nr 17 KWW RAZEM GMINIE. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 677; 

4) karty do głosowania wydano 375 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 375; 

6) głosów ważnych oddano 368; 

7) radną została wybrana: 

― ZIELIŃSKA Justyna, 

z listy nr 18 KWW MAGDALENA GAJOWIAK. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 538; 

4) karty do głosowania wydano 270 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 270; 

6) głosów ważnych oddano 266; 

7) radnym został wybrany: 

― ĆWIRZEŃ Piotr Józef, 

z listy nr 17 KWW RAZEM GMINIE. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 383; 

4) karty do głosowania wydano 209 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 209; 

6) głosów ważnych oddano 201; 

7) radnym został wybrany: 

― ZAWADA Dawid Paweł, 
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z listy nr 19 KWW NORMALNA GMINA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 361; 

4) karty do głosowania wydano 177 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 177; 

6) głosów ważnych oddano 174; 

7) radnym został wybrany: 

― KURDYGA Grzegorz Przemysław, 

z listy nr 21 KWW WSPÓLNA SPRAWA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 442; 

4) karty do głosowania wydano 222 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 222; 

6) głosów ważnych oddano 212; 

7) radnym został wybrany: 

― TUREK Marian, 

z listy nr 17 KWW RAZEM GMINIE. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 429; 

4) karty do głosowania wydano 239 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 239; 

6) głosów ważnych oddano 237; 

7) radnym został wybrany: 

― CHARYTANOWICZ Marian, 

z listy nr 17 KWW RAZEM GMINIE. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 507; 

4) karty do głosowania wydano 272 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 272; 

6) głosów ważnych oddano 267; 
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7) radną została wybrana: 

― SAWIC Ewa, 

z listy nr 23 KWW EWY SAWIC. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 506; 

4) karty do głosowania wydano 325 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 325; 

6) głosów ważnych oddano 313; 

7) radnym został wybrany: 

― DOMAŃSKI Zbigniew Leszek, 

z listy nr 24 KWW ZBIGNIEW DOMAŃSKI. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 499; 

4) karty do głosowania wydano 261 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 261; 

6) głosów ważnych oddano 256; 

7) radnym został wybrany: 

― NIEWIADOMSKI Krzysztof Jan, 

z listy nr 18 KWW MAGDALENA GAJOWIAK. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 427; 

4) karty do głosowania wydano 219 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 219; 

6) głosów ważnych oddano 212; 

7) radnym został wybrany: 

― JÓŹWIAK Jakub Czesław, 

z listy nr 17 KWW RAZEM GMINIE. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 418; 

4) karty do głosowania wydano 287 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 286; 

6) głosów ważnych oddano 285; 

7) radną została wybrana: 

― STARZEWSKA Anna, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 462; 

4) karty do głosowania wydano 257 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 257; 

6) głosów ważnych oddano 248; 

7) radnym został wybrany: 

― ANTONIAK Robert Dariusz, 

z listy nr 17 KWW RAZEM GMINIE. 
 

 

Rozdział 99. 

Wybory do Rady Gminy Mircze 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6029. 

3. Karty do głosowania wydano 2901 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2901 osób, to jest 

48,12% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2850, to jest 98,24% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 51, to jest 1,76% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 8, to jest 15,69%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 43, to jest 

84,31%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 438; 

4) karty do głosowania wydano 262 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 262; 

6) głosów ważnych oddano 262; 

7) radnym został wybrany: 

― PISIEWICZ Gerard Tomasz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 426; 

4) karty do głosowania wydano 211 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 211; 

6) głosów ważnych oddano 206; 

7) radnym został wybrany: 

― MARCINIUK Sławomir Robert, 

z listy nr 15 KWW GMINA MIRCZE. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 349; 

4) karty do głosowania wydano 195 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 195; 

6) głosów ważnych oddano 187; 

7) radną została wybrana: 

― WĄSIEL-KOT Sabina, 

z listy nr 15 KWW GMINA MIRCZE. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 362; 

4) karty do głosowania wydano 202 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 202; 

6) głosów ważnych oddano 198; 

7) radnym został wybrany: 

― JARCZAK Piotr, 
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z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 283; 

4) karty do głosowania wydano 154 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 154; 

6) głosów ważnych oddano 154; 

7) radną została wybrana: 

― KWIATKOWSKA Aneta Monika, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 460; 

4) karty do głosowania wydano 256 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 256; 

6) głosów ważnych oddano 251; 

7) radną została wybrana: 

― WÓJCIK Monika, 

z listy nr 15 KWW GMINA MIRCZE. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 377; 

4) karty do głosowania wydano 165 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 165; 

6) głosów ważnych oddano 164; 

7) radnym został wybrany: 

― KOSTRUBIEC Adam Jerzy, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 405; 

4) karty do głosowania wydano 187 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 187; 

6) głosów ważnych oddano 185; 
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7) radną została wybrana: 

― BEŁZ Iwona, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 462; 

4) karty do głosowania wydano 189 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 189; 

6) głosów ważnych oddano 179; 

7) radną została wybrana: 

― GAŁEK Halina Elżbieta, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 440; 

4) karty do głosowania wydano 194 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 194; 

6) głosów ważnych oddano 193; 

7) radnym został wybrany: 

― WIECZOREK Ryszard Stanisław, 

z listy nr 16 KWW RYSZARDA WIECZORKA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 286; 

4) karty do głosowania wydano 121 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 121; 

6) głosów ważnych oddano 118; 

7) radnym został wybrany: 

― KOBEL Henryk, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 413; 

4) karty do głosowania wydano 152 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 

6) głosów ważnych oddano 149; 

7) radnym został wybrany: 

― NOSAL Bogdan, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 495; 

4) karty do głosowania wydano 239 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 239; 

6) głosów ważnych oddano 232; 

7) radnym został wybrany: 

― MIELNICZUK Janusz Edward, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 494; 

4) karty do głosowania wydano 214 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 214; 

6) głosów ważnych oddano 212; 

7) radnym został wybrany: 

― PIECZKOWSKI Marek, 

z listy nr 15 KWW GMINA MIRCZE. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 339; 

4) karty do głosowania wydano 160 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160; 

6) głosów ważnych oddano 160; 

7) radną została wybrana: 

― PACAJ Marzena, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

 

Rozdział 100. 

Wybory do Rady Miejskiej w Modliborzycach 
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Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5524. 

3. Karty do głosowania wydano 3082 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3079 osób, to jest 

55,74% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3021, to jest 98,12% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 58, to jest 1,88% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 18, to jest 31,03%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 40, to jest 

68,97%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 13, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 433; 

4) karty do głosowania wydano 258 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 258; 

6) głosów ważnych oddano 253; 

7) radnym został wybrany: 

― KAPUSTA Adam, 

z listy nr 14 KWW „STRAŻ”. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 367; 

4) karty do głosowania wydano 224 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 224; 

6) głosów ważnych oddano 222; 

7) radną została wybrana: 
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― TĘCZA Danuta, 

z listy nr 14 KWW „STRAŻ”. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 393; 

4) karty do głosowania wydano 213 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 213; 

6) głosów ważnych oddano 207; 

7) radnym został wybrany: 

― WIELEBA Mariusz Krzysztof, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 408; 

4) karty do głosowania wydano 246 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 246; 

6) głosów ważnych oddano 244; 

7) radnym został wybrany: 

― SZUMLIŃSKI Krzysztof, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 338; 

4) karty do głosowania wydano 201 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 201; 

6) głosów ważnych oddano 195; 

7) radnym został wybrany: 

― PARCHETA Zbigniew Józef, 

z listy nr 14 KWW „STRAŻ”. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 585; 

4) karty do głosowania wydano 301 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 301; 
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6) głosów ważnych oddano 294; 

7) radnym został wybrany: 

― SKUPIŃSKI Marcin, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 379; 

4) karty do głosowania wydano 176 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 176; 

6) głosów ważnych oddano 169; 

7) radną została wybrana: 

― BRYK Marta, 

z listy nr 14 KWW „STRAŻ”. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 228; 

4) karty do głosowania wydano 112 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 112; 

6) głosów ważnych oddano 110; 

7) radną została wybrana: 

― WOŹNIAK Jolanta Helena, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 417; 

4) karty do głosowania wydano 276 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 276; 

6) głosów ważnych oddano 272; 

7) radnym został wybrany: 

― DRZYMAŁA Piotr Marcin, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 468; 
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4) karty do głosowania wydano 244 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 243; 

6) głosów ważnych oddano 243; 

7) radną została wybrana: 

― PIOTROWSKA Maria, 

z listy nr 14 KWW „STRAŻ”. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 399; 

4) karty do głosowania wydano 215 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 215; 

6) głosów ważnych oddano 209; 

7) radnym został wybrany: 

― KUCIA Marian Feliks, 

z listy nr 14 KWW „STRAŻ”. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 302; 

4) karty do głosowania wydano 168 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168; 

6) głosów ważnych oddano 165; 

7) radnym został wybrany: 

― WIELEBA Wiesław Stanisław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― WIDZ Roman, 

z listy nr 14 KWW „STRAŻ”. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 354; 

4) karty do głosowania wydano 187 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 187; 
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6) głosów ważnych oddano 184; 

7) radnym został wybrany: 

― KUŹNICKI Michał, 

z listy nr 14 KWW „STRAŻ”. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 453; 

4) karty do głosowania wydano 261 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 259; 

6) głosów ważnych oddano 254; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻOŁYNIA Rafał Tomasz, 

z listy nr 14 KWW „STRAŻ”. 
 

 

Rozdział 101. 

Wybory do Rady Miejskiej w Nałęczowie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7434, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 4303 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4302 osób, to jest 

57,87% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 4238, to jest 98,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 64, to jest 1,49% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 15, to jest 23,44%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 49, to jest 

76,56%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 
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1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 462; 

4) karty do głosowania wydano 284 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 284; 

6) głosów ważnych oddano 283; 

7) radnym został wybrany: 

― SZKOŁA Grzegorz Władysław, 

z listy nr 18 KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 579, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 336 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 336; 

6) głosów ważnych oddano 325; 

7) radnym został wybrany: 

― SOŁDEK Jerzy Michał, 

z listy nr 18 KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 489; 

4) karty do głosowania wydano 294 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 295; 

6) głosów ważnych oddano 290; 

7) radnym został wybrany: 

― DEPTA Andrzej Krzysztof, 

z listy nr 16 KWW TWÓJ I MÓJ NAŁĘCZÓW. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 353; 

4) karty do głosowania wydano 236 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 231; 

6) głosów ważnych oddano 226; 



453 

7) radnym został wybrany: 

― KAMOLA Roman Lech, 

z listy nr 15 KWW DOBRO GMINY - WSPÓLNY CEL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 475; 

4) karty do głosowania wydano 314 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 315; 

6) głosów ważnych oddano 310; 

7) radnym został wybrany: 

― WILK Jacek Andrzej, 

z listy nr 18 KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 489; 

4) karty do głosowania wydano 308 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 310; 

6) głosów ważnych oddano 309; 

7) radnym został wybrany: 

― MUCIEK Krzysztof, 

z listy nr 16 KWW TWÓJ I MÓJ NAŁĘCZÓW. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 422; 

4) karty do głosowania wydano 243 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 243; 

6) głosów ważnych oddano 240; 

7) radnym został wybrany: 

― MACIĄŻEK Jarosław, 

z listy nr 16 KWW TWÓJ I MÓJ NAŁĘCZÓW. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 588; 

4) karty do głosowania wydano 313 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 313; 

6) głosów ważnych oddano 310; 

7) radnym został wybrany: 

― PYŚNIAK Jerzy, 

z listy nr 16 KWW TWÓJ I MÓJ NAŁĘCZÓW. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 489; 

4) karty do głosowania wydano 268 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 268; 

6) głosów ważnych oddano 263; 

7) radnym został wybrany: 

― PAWŁOCIK Wojciech Paweł, 

z listy nr 16 KWW TWÓJ I MÓJ NAŁĘCZÓW. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 329; 

4) karty do głosowania wydano 189 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 189; 

6) głosów ważnych oddano 187; 

7) radną została wybrana: 

― GŁOS Marta Antonina, 

z listy nr 15 KWW DOBRO GMINY - WSPÓLNY CEL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 640; 

4) karty do głosowania wydano 340 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 340; 

6) głosów ważnych oddano 339; 

7) radnym został wybrany: 

― PSZCZOŁA Grzegorz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 583; 

4) karty do głosowania wydano 282 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 282; 

6) głosów ważnych oddano 275; 

7) radnym został wybrany: 

― KOZAK Adam, 

z listy nr 18 KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 370; 

4) karty do głosowania wydano 244 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 244; 

6) głosów ważnych oddano 240; 

7) radnym został wybrany: 

― MATYSIAK Robert Artur, 

z listy nr 15 KWW DOBRO GMINY - WSPÓLNY CEL. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 722; 

4) karty do głosowania wydano 424 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 424; 

6) głosów ważnych oddano 420; 

7) radną została wybrana: 

― PACHOLIK Małgorzata Iwona, 

z listy nr 18 KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 444; 

4) karty do głosowania wydano 228 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 228; 

6) głosów ważnych oddano 221; 

7) radnym został wybrany: 

― PIECH Szczepan Przemysław, 

z listy nr 15 KWW DOBRO GMINY - WSPÓLNY CEL. 
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Rozdział 102. 

Wybory do Rady Gminy Niedrzwica Duża 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8856. 

3. Karty do głosowania wydano 4940 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4938 osób, to jest 

55,76% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 4817, to jest 97,55% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 121, to jest 2,45% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 40, to jest 33,06%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 81, to jest 

66,94%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 8, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 859; 

4) karty do głosowania wydano 479 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 479; 

6) głosów ważnych oddano 461; 

7) radnym został wybrany: 

― DZIEKANOWSKI Rafał Józef, 

z listy nr 15 KWW ROZWÓJ I GOSPODARNOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 625; 

4) karty do głosowania wydano 352 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 352; 
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6) głosów ważnych oddano 340; 

7) radnym został wybrany: 

― BIELECKI Robert, 

z listy nr 15 KWW ROZWÓJ I GOSPODARNOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 769; 

4) karty do głosowania wydano 456 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 456; 

6) głosów ważnych oddano 450; 

7) radnym został wybrany: 

― KARASIŃSKI Mariusz Rafał, 

z listy nr 16 KWW DOTRZYMAMY SŁOWA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 611; 

4) karty do głosowania wydano 373 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 373; 

6) głosów ważnych oddano 368; 

7) radnym został wybrany: 

― TUZIEMSKI Zbigniew, 

z listy nr 16 KWW DOTRZYMAMY SŁOWA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 746; 

4) karty do głosowania wydano 384 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 384; 

6) głosów ważnych oddano 374; 

7) radną została wybrana: 

― KOSIDŁO Magdalena Anna, 

z listy nr 15 KWW ROZWÓJ I GOSPODARNOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 756; 
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4) karty do głosowania wydano 406 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 406; 

6) głosów ważnych oddano 393; 

7) radną została wybrana: 

― SMOLEŃ-PYSZNIAK Halina Jadwiga, 

z listy nr 16 KWW DOTRZYMAMY SŁOWA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 482; 

4) karty do głosowania wydano 281 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 281; 

6) głosów ważnych oddano 277; 

7) radnym został wybrany: 

― OLESZEK Łukasz Kamil, 

z listy nr 15 KWW ROZWÓJ I GOSPODARNOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― BORK Adam Piotr, 

z listy nr 15 KWW ROZWÓJ I GOSPODARNOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 743; 

4) karty do głosowania wydano 360 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 359; 

6) głosów ważnych oddano 348; 

7) radnym został wybrany: 

― KLOC Mieczysław, 

z listy nr 16 KWW DOTRZYMAMY SŁOWA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 374; 

4) karty do głosowania wydano 195 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 195; 
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6) głosów ważnych oddano 192; 

7) radnym został wybrany: 

― TARKA Zbigniew Mirosław, 

z listy nr 16 KWW DOTRZYMAMY SŁOWA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 366; 

4) karty do głosowania wydano 199 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 199; 

6) głosów ważnych oddano 193; 

7) radnym został wybrany: 

― OSTROWSKI Krzysztof, 

z listy nr 16 KWW DOTRZYMAMY SŁOWA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 859; 

4) karty do głosowania wydano 499 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 499; 

6) głosów ważnych oddano 489; 

7) radną została wybrana: 

― KLIMKOWICZ Izabela Urszula, 

z listy nr 15 KWW ROZWÓJ I GOSPODARNOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 616; 

4) karty do głosowania wydano 347 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 346; 

6) głosów ważnych oddano 330; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁABIGA Jacek Sławomir, 

z listy nr 15 KWW ROZWÓJ I GOSPODARNOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 559; 
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4) karty do głosowania wydano 349 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 349; 

6) głosów ważnych oddano 346; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁOBODA Maciej, 

z listy nr 15 KWW ROZWÓJ I GOSPODARNOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 491; 

4) karty do głosowania wydano 260 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 260; 

6) głosów ważnych oddano 256; 

7) radnym został wybrany: 

― BOGUTA Janusz, 

z listy nr 16 KWW DOTRZYMAMY SŁOWA. 
 

 

Rozdział 103. 

Wybory do Rady Gminy Niedźwiada 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4491. 

3. Karty do głosowania wydano 2640 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2640 osób, to jest 

58,78% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2605, to jest 98,67% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 35, to jest 1,33% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 16, to jest 45,71%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 19, to jest 

54,29%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 2, nr 8, w 

których zarejestrowano jednego kandydata. 
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Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 253; 

4) karty do głosowania wydano 155 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155; 

6) głosów ważnych oddano 153; 

7) radnym został wybrany: 

― MALESA Paweł Piotr, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― WIĄCEK Tomasz Józef, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 379; 

4) karty do głosowania wydano 233 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 233; 

6) głosów ważnych oddano 232; 

7) radnym został wybrany: 

― KUBERA Mateusz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 348; 

4) karty do głosowania wydano 193 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 193; 

6) głosów ważnych oddano 192; 

7) radnym został wybrany: 

― MITURA Witold, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
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5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 415; 

4) karty do głosowania wydano 226 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 226; 

6) głosów ważnych oddano 220; 

7) radnym został wybrany: 

― STANISŁAWSKI Grzegorz Franciszek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 322; 

4) karty do głosowania wydano 201 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 201; 

6) głosów ważnych oddano 199; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻYTKOWSKI Piotr, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 358; 

4) karty do głosowania wydano 216 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 216; 

6) głosów ważnych oddano 209; 

7) radnym został wybrany: 

― PĘKALA Jan Piotr, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― OKÓLSKI Stanisław, 

z listy nr 13 KWW GMIN POWIATU LUBARTOWSKIEGO. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 459; 

4) karty do głosowania wydano 227 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 227; 

6) głosów ważnych oddano 224; 

7) radnym został wybrany: 

― WIŚNIOWSKI Paweł, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 418; 

4) karty do głosowania wydano 236 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 236; 

6) głosów ważnych oddano 235; 

7) radnym został wybrany: 

― GRANAT Łukasz Marek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 264; 

4) karty do głosowania wydano 172 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172; 

6) głosów ważnych oddano 168; 

7) radnym został wybrany: 

― TOMASIAK Tomasz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 267; 

4) karty do głosowania wydano 147 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 

6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radnym został wybrany: 

― MATYJASZCZYK Emil Paweł, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
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13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 322; 

4) karty do głosowania wydano 228 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 228; 

6) głosów ważnych oddano 224; 

7) radnym został wybrany: 

― PIESTA Bogdan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 281; 

4) karty do głosowania wydano 169 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 169; 

6) głosów ważnych oddano 169; 

7) radną została wybrana: 

― DASZCZYK Anna Katarzyna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 405; 

4) karty do głosowania wydano 237 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 237; 

6) głosów ważnych oddano 235; 

7) radnym został wybrany: 

― WRÓBEL Marek, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

 

Rozdział 104. 

Wybory do Rady Gminy Nielisz 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4742. 

3. Karty do głosowania wydano 2823 osobom. 



465 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2824 osób, to jest 

59,55% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2765, to jest 97,91% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 59, to jest 2,09% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 15, to jest 25,42%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 44, to jest 

74,58%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 333; 

4) karty do głosowania wydano 229 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 230; 

6) głosów ważnych oddano 229; 

7) radnym został wybrany: 

― PASTUSZAK Jerzy Stanisław, 

z listy nr 17 KWW ODRODZENIE. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 334; 

4) karty do głosowania wydano 200 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 200; 

6) głosów ważnych oddano 198; 

7) radnym został wybrany: 

― ZŁOMANIEC Adam, 

z listy nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 382; 

4) karty do głosowania wydano 208 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 208; 

6) głosów ważnych oddano 208; 

7) radnym został wybrany: 

― JONASZ Jacek, 

z listy nr 17 KWW ODRODZENIE. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 318; 

4) karty do głosowania wydano 183 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183; 

6) głosów ważnych oddano 178; 

7) radnym został wybrany: 

― WINIARCZYK Mirosław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 255; 

4) karty do głosowania wydano 154 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 154; 

6) głosów ważnych oddano 151; 

7) radnym został wybrany: 

― DWORZYCKI Bogusław, 

z listy nr 17 KWW ODRODZENIE. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 289; 

4) karty do głosowania wydano 180 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 180; 

6) głosów ważnych oddano 180; 

7) radnym został wybrany: 

― CICHOSZ Kamil, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 396; 

4) karty do głosowania wydano 237 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 237; 

6) głosów ważnych oddano 228; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWALCZYK Tomasz, 

z listy nr 17 KWW ODRODZENIE. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 312; 

4) karty do głosowania wydano 208 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 208; 

6) głosów ważnych oddano 203; 

7) radnym został wybrany: 

― SMYK Andrzej, 

z listy nr 17 KWW ODRODZENIE. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 285; 

4) karty do głosowania wydano 161 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161; 

6) głosów ważnych oddano 153; 

7) radnym został wybrany: 

― CIURYSEK Edward, 

z listy nr 17 KWW ODRODZENIE. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 285; 

4) karty do głosowania wydano 178 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 178; 

6) głosów ważnych oddano 172; 

7) radnym został wybrany: 

― JAKUBCZAK Dariusz, 

z listy nr 17 KWW ODRODZENIE. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 268; 

4) karty do głosowania wydano 177 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 177; 

6) głosów ważnych oddano 175; 

7) radnym został wybrany: 

― KOMAJDA Krzysztof, 

z listy nr 17 KWW ODRODZENIE. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 240; 

4) karty do głosowania wydano 117 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 117; 

6) głosów ważnych oddano 116; 

7) radną została wybrana: 

― BOREK Katarzyna, 

z listy nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 369; 

4) karty do głosowania wydano 240 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 240; 

6) głosów ważnych oddano 237; 

7) radnym został wybrany: 

― CHMIEL Wiesław, 

z listy nr 17 KWW ODRODZENIE. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 400; 

4) karty do głosowania wydano 213 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 213; 

6) głosów ważnych oddano 204; 

7) radną została wybrana: 

― ANTOSZEK Ewa, 
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z listy nr 16 KWW SPRAWIEDLIWA POLSKA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 276; 

4) karty do głosowania wydano 138 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138; 

6) głosów ważnych oddano 133; 

7) radną została wybrana: 

― HAJDUK Krystyna, 

z listy nr 17 KWW ODRODZENIE. 
 

 

Rozdział 105. 

Wybory do Rady Gminy Niemce 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 14234, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 8270 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8268 osób, to jest 

58,09% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 8122, to jest 98,23% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 146, to jest 1,77% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 55, to jest 37,67%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 91, to jest 

62,33%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 9, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1150; 

4) karty do głosowania wydano 649 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 649; 

6) głosów ważnych oddano 633; 

7) radnym został wybrany: 

― MAŁEK Andrzej, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1170; 

4) karty do głosowania wydano 574 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 572; 

6) głosów ważnych oddano 562; 

7) radnym został wybrany: 

― JÓZEFACKI Witold Stanisław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1030; 

4) karty do głosowania wydano 604 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 603; 

6) głosów ważnych oddano 589; 

7) radnym został wybrany: 

― GRUDA Marek Andrzej, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1019; 

4) karty do głosowania wydano 494 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 494; 

6) głosów ważnych oddano 489; 

7) radnym został wybrany: 

― PANKOWSKI Piotr Robert, 
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z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1099; 

4) karty do głosowania wydano 646 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 646; 

6) głosów ważnych oddano 640; 

7) radną została wybrana: 

― URBAŚ Magdalena Edyta, 

z listy nr 17 KWW SŁUŻYĆ CZŁOWIEKOWI. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 947; 

4) karty do głosowania wydano 592 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 590; 

6) głosów ważnych oddano 570; 

7) radną została wybrana: 

― SABA Ewa, 

z listy nr 15 KWW WŁADYSŁAWA MASZKOWSKIEGO. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1318; 

4) karty do głosowania wydano 876 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 876; 

6) głosów ważnych oddano 863; 

7) radnym został wybrany: 

― KLUCH Marek Adam, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 816; 

4) karty do głosowania wydano 560 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 566; 

6) głosów ważnych oddano 561; 
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7) radną została wybrana: 

― STEFANIAK Aneta Katarzyna, 

z listy nr 20 KWW ANETY STEFANIAK. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― ZGIERSKA Beata Katarzyna, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1277; 

4) karty do głosowania wydano 668 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 668; 

6) głosów ważnych oddano 665; 

7) radnym został wybrany: 

― WOŹNIAK Wojciech, 

z listy nr 17 KWW SŁUŻYĆ CZŁOWIEKOWI. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 956; 

4) karty do głosowania wydano 486 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 486; 

6) głosów ważnych oddano 478; 

7) radnym został wybrany: 

― MASZKOWSKI Władysław, 

z listy nr 15 KWW WŁADYSŁAWA MASZKOWSKIEGO. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 811; 

4) karty do głosowania wydano 529 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 526; 

6) głosów ważnych oddano 510; 

7) radnym został wybrany: 
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― PODSTAWKA Marek Krzysztof, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 817, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 512 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 512; 

6) głosów ważnych oddano 501; 

7) radną została wybrana: 

― PORZAK Justyna, 

z listy nr 18 KWW POWIAT LUBELSKI 2018. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1018; 

4) karty do głosowania wydano 581 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 581; 

6) głosów ważnych oddano 570; 

7) radnym został wybrany: 

― RARAK Kamil, 

z listy nr 16 KWW KAMILA RARAKA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 806; 

4) karty do głosowania wydano 499 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 499; 

6) głosów ważnych oddano 491; 

7) radnym został wybrany: 

― ZIENKIEWICZ Wiesław Jan, 

z listy nr 17 KWW SŁUŻYĆ CZŁOWIEKOWI. 
 

 

Rozdział 106. 

Wybory do Rady Gminy Nowodwór 

Oddział 1. 

Dane ogólne 
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1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3350. 

3. Karty do głosowania wydano 1915 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1915 osób, to jest 

57,16% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1843, to jest 96,24% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 72, to jest 3,76% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 11, to jest 15,28%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 61, to jest 

84,72%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 209; 

4) karty do głosowania wydano 126 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126; 

6) głosów ważnych oddano 114; 

7) radnym został wybrany: 

― JABŁOŃSKI Jerzy, 

z listy nr 16 KWW "NASZA MAŁA OJCZYZNA" NOWODWÓR. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 216; 

4) karty do głosowania wydano 114 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 114; 

6) głosów ważnych oddano 112; 

7) radną została wybrana: 

― STACHNIO Urszula, 

z listy nr 16 KWW "NASZA MAŁA OJCZYZNA" NOWODWÓR. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 221; 

4) karty do głosowania wydano 135 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 135; 

6) głosów ważnych oddano 132; 

7) radnym został wybrany: 

― CHACHAJ Czesław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 221; 

4) karty do głosowania wydano 111 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 111; 

6) głosów ważnych oddano 109; 

7) radną została wybrana: 

― SZALEJ Maryla, 

z listy nr 16 KWW "NASZA MAŁA OJCZYZNA" NOWODWÓR. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 306; 

4) karty do głosowania wydano 207 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 207; 

6) głosów ważnych oddano 200; 

7) radnym został wybrany: 

― KULIK Adam, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 226; 

4) karty do głosowania wydano 145 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145; 

6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radną została wybrana: 

― ŁUKASIAK Małgorzata, 

z listy nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM. 
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7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 216; 

4) karty do głosowania wydano 133 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 133; 

6) głosów ważnych oddano 130; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁUBIANKA Tadeusz, 

z listy nr 16 KWW "NASZA MAŁA OJCZYZNA" NOWODWÓR. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 199; 

4) karty do głosowania wydano 121 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 121; 

6) głosów ważnych oddano 106; 

7) radnym został wybrany: 

― JANISZEK Sławomir Adam, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 216; 

4) karty do głosowania wydano 89 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 89; 

6) głosów ważnych oddano 86; 

7) radną została wybrana: 

― PIOTERCZAK Barbara Maria, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 219; 

4) karty do głosowania wydano 107 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 106; 

6) głosów ważnych oddano 101; 

7) radną została wybrana: 

― FILIKS Marzanna Urszula, 
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z listy nr 16 KWW "NASZA MAŁA OJCZYZNA" NOWODWÓR. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 195; 

4) karty do głosowania wydano 104 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 105; 

6) głosów ważnych oddano 98; 

7) radnym został wybrany: 

― GRZECHNIK Jan, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 207; 

4) karty do głosowania wydano 134 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 134; 

6) głosów ważnych oddano 129; 

7) radnym został wybrany: 

― CUCH Andrzej Grzegorz, 

z listy nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 265; 

4) karty do głosowania wydano 140 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 140; 

6) głosów ważnych oddano 139; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWALCZYK Zbigniew Kazimierz, 

z listy nr 16 KWW "NASZA MAŁA OJCZYZNA" NOWODWÓR. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 250; 

4) karty do głosowania wydano 146 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 

6) głosów ważnych oddano 143; 
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7) radnym został wybrany: 

― GĄGAŁA Andrzej, 

z listy nr 16 KWW "NASZA MAŁA OJCZYZNA" NOWODWÓR. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 184; 

4) karty do głosowania wydano 103 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 103; 

6) głosów ważnych oddano 99; 

7) radnym został wybrany: 

― SURMACZ Ireneusz, 

z listy nr 16 KWW "NASZA MAŁA OJCZYZNA" NOWODWÓR. 
 

 

Rozdział 107. 

Wybory do Rady Gminy Obsza 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1745. 

3. Karty do głosowania wydano 1017 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1017 osób, to jest 

58,28% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 996, to jest 97,94% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 21, to jest 2,06% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 10, to jest 47,62%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 11, to jest 

52,38%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 8 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 1, nr 3, nr 4, 

nr 6, nr 9, nr 10, nr 13, nr 14, w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― OLESZEK Zdzisław Jacek, 

z listy nr 16 KWW „PRZYJAZNA GMINA”. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 254; 

4) karty do głosowania wydano 153 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153; 

6) głosów ważnych oddano 152; 

7) radnym został wybrany: 

― BŹDZIUCH Zbigniew, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― BIELAK Dariusz, 

z listy nr 16 KWW „PRZYJAZNA GMINA”. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― POŁUCH Zbigniew, 

z listy nr 16 KWW „PRZYJAZNA GMINA”. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 319; 

4) karty do głosowania wydano 202 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 202; 

6) głosów ważnych oddano 196; 

7) radnym został wybrany: 

― GRZYB Ryszard Czesław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― KOŚCIK Irena Maria, 

z listy nr 16 KWW „PRZYJAZNA GMINA”. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 255; 

4) karty do głosowania wydano 150 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 150; 

6) głosów ważnych oddano 144; 

7) radnym został wybrany: 

― PAWŁOWSKI Tomasz, 

z listy nr 16 KWW „PRZYJAZNA GMINA”. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 245; 

4) karty do głosowania wydano 140 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 140; 

6) głosów ważnych oddano 135; 

7) radnym został wybrany: 

― SYTY Lech Bolesław, 

z listy nr 16 KWW „PRZYJAZNA GMINA”. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― MARKOWICZ Danuta, 

z listy nr 16 KWW „PRZYJAZNA GMINA”. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― WÓJCIK Jerzy, 

z listy nr 16 KWW „PRZYJAZNA GMINA”. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 239; 

4) karty do głosowania wydano 130 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 130; 

6) głosów ważnych oddano 130; 

7) radnym został wybrany: 

― SARZYŃSKI Andrzej, 

z listy nr 16 KWW „PRZYJAZNA GMINA”. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 241; 

4) karty do głosowania wydano 133 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 133; 

6) głosów ważnych oddano 130; 

7) radnym został wybrany: 

― SIENIAWSKI Stanisław, 

z listy nr 17 KWW BIŁGORAJSZCZYZNA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― WUJDA Tomasz, 

z listy nr 16 KWW „PRZYJAZNA GMINA”. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― MATYSIAK Artur Marek, 

z listy nr 16 KWW „PRZYJAZNA GMINA”. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 192; 

4) karty do głosowania wydano 109 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 109; 

6) głosów ważnych oddano 109; 
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7) radnym został wybrany: 

― BURY Marian, 

z listy nr 16 KWW „PRZYJAZNA GMINA”. 
 

 

Rozdział 108. 

Wybory do Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 14138. 

3. Karty do głosowania wydano 6961 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6959 osób, to jest 

49,22% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 6791, to jest 97,59% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 168, to jest 2,41% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 29, to jest 17,26%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 139, to jest 

82,74%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 879; 

4) karty do głosowania wydano 438 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 438; 

6) głosów ważnych oddano 423; 

7) radnym został wybrany: 

― GOLEŃ Andrzej Piotr, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 890; 

4) karty do głosowania wydano 472 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 472; 

6) głosów ważnych oddano 466; 

7) radnym został wybrany: 

― STEMPIN Marcin Krzysztof, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 771; 

4) karty do głosowania wydano 410 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 410; 

6) głosów ważnych oddano 397; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚPIEWAK Radosław Marian, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1059; 

4) karty do głosowania wydano 584 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 584; 

6) głosów ważnych oddano 574; 

7) radnym został wybrany: 

― GAŁEK Wiesław, 

z listy nr 17 KWW - GAŁEK WIESŁAW. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1000; 

4) karty do głosowania wydano 506 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 506; 

6) głosów ważnych oddano 494; 

7) radnym został wybrany: 

― STACHOWICZ Dariusz Piotr, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1031; 

4) karty do głosowania wydano 527 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 527; 

6) głosów ważnych oddano 511; 

7) radnym został wybrany: 

― BUCZEK Marcin Tomasz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1011; 

4) karty do głosowania wydano 530 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 530; 

6) głosów ważnych oddano 513; 

7) radnym został wybrany: 

― CYGAN Karol Jan, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1056; 

4) karty do głosowania wydano 498 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 498; 

6) głosów ważnych oddano 486; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚLIWA Romuald Jan, 

z listy nr 14 KWW MAŁA OJCZYZNA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 785; 

4) karty do głosowania wydano 314 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 314; 

6) głosów ważnych oddano 310; 

7) radnym został wybrany: 

― KĘPIŃSKI Dominik, 
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z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1030; 

4) karty do głosowania wydano 535 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 535; 

6) głosów ważnych oddano 529; 

7) radną została wybrana: 

― WICHA Zofia Krystyna, 

z listy nr 14 KWW MAŁA OJCZYZNA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 865; 

4) karty do głosowania wydano 463 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 463; 

6) głosów ważnych oddano 453; 

7) radnym został wybrany: 

― BRYŚ Waldemar, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 964; 

4) karty do głosowania wydano 456 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 455; 

6) głosów ważnych oddano 441; 

7) radnym został wybrany: 

― KALINOWSKI Paweł, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 839; 

4) karty do głosowania wydano 373 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 372; 

6) głosów ważnych oddano 356; 
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7) radną została wybrana: 

― STRZELECKA Małgorzata, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1055; 

4) karty do głosowania wydano 443 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 443; 

6) głosów ważnych oddano 433; 

7) radną została wybrana: 

― WOŚ Katarzyna Iwona, 

z listy nr 15 KWW WSPÓLNIE DLA OPOLA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 903; 

4) karty do głosowania wydano 412 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 412; 

6) głosów ważnych oddano 405; 

7) radną została wybrana: 

― STĘPNIAK Zofia Grażyna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 109. 

Wybory do Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4322. 

3. Karty do głosowania wydano 2621 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2606 osób, to jest 

60,30% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2554, to jest 98,00% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 52, to jest 2,00% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 10, to jest 19,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42, to jest 

80,77%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 339; 

4) karty do głosowania wydano 187 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185; 

6) głosów ważnych oddano 177; 

7) radnym został wybrany: 

― SMERDEL Ryszard, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 290; 

4) karty do głosowania wydano 185 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185; 

6) głosów ważnych oddano 182; 

7) radnym został wybrany: 

― SOBICH Jerzy Stanisław, 

z listy nr 14 KWW GMIN POWIATU LUBARTOWSKIEGO. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 272; 

4) karty do głosowania wydano 191 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 190; 

6) głosów ważnych oddano 186; 

7) radną została wybrana: 

― BELNIAK Izabela Maria, 

z listy nr 14 KWW GMIN POWIATU LUBARTOWSKIEGO. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 279; 

4) karty do głosowania wydano 152 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 

6) głosów ważnych oddano 151; 

7) radnym został wybrany: 

― KOSIAK Kazimierz Stanisław, 

z listy nr 13 KWW WSPÓLNA GMINA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 312; 

4) karty do głosowania wydano 220 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 210; 

6) głosów ważnych oddano 209; 

7) radnym został wybrany: 

― KAMIŃSKI Antoni Jacenty, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 310; 

4) karty do głosowania wydano 192 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 190; 

6) głosów ważnych oddano 189; 

7) radnym został wybrany: 

― MALESZYK Wiesław Witold, 

z listy nr 14 KWW GMIN POWIATU LUBARTOWSKIEGO. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 249; 

4) karty do głosowania wydano 143 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 143; 

6) głosów ważnych oddano 141; 

7) radną została wybrana: 

― SOCHA Mariola Barbara, 

z listy nr 14 KWW GMIN POWIATU LUBARTOWSKIEGO. 
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8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 238; 

4) karty do głosowania wydano 148 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 148; 

6) głosów ważnych oddano 144; 

7) radnym został wybrany: 

― LIPSKI Dariusz Jarosław, 

z listy nr 14 KWW GMIN POWIATU LUBARTOWSKIEGO. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 206; 

4) karty do głosowania wydano 129 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 129; 

6) głosów ważnych oddano 125; 

7) radną została wybrana: 

― JANICKA Jolanta Maria, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 366; 

4) karty do głosowania wydano 222 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 222; 

6) głosów ważnych oddano 215; 

7) radnym został wybrany: 

― BARSZCZYK Edward Stanisław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 331; 

4) karty do głosowania wydano 237 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 238; 

6) głosów ważnych oddano 235; 

7) radnym został wybrany: 

― GADAJ Leszek, 
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z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 282; 

4) karty do głosowania wydano 143 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 143; 

6) głosów ważnych oddano 141; 

7) radną została wybrana: 

― JESIONEK Agnieszka, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 348; 

4) karty do głosowania wydano 185 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185; 

6) głosów ważnych oddano 181; 

7) radnym został wybrany: 

― SIODŁOWSKI Marcin, 

z listy nr 14 KWW GMIN POWIATU LUBARTOWSKIEGO. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 309; 

4) karty do głosowania wydano 168 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 167; 

6) głosów ważnych oddano 162; 

7) radnym został wybrany: 

― SZALAST Janusz, 

z listy nr 14 KWW GMIN POWIATU LUBARTOWSKIEGO. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 191; 

4) karty do głosowania wydano 119 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 119; 

6) głosów ważnych oddano 116; 
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7) radną została wybrana: 

― KARWACKA Barbara, 

z listy nr 14 KWW GMIN POWIATU LUBARTOWSKIEGO. 
 

 

Rozdział 110. 

Wybory do Rady Gminy Ostrówek 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3172. 

3. Karty do głosowania wydano 2000 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1999 osób, to jest 

63,02% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1949, to jest 97,50% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 50, to jest 2,50% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 14, to jest 28,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 36, to jest 

72,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 267; 

4) karty do głosowania wydano 171 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 171; 

6) głosów ważnych oddano 168; 

7) radną została wybrana: 

― KARCZMARZ Danuta Alicja, 

z listy nr 14 KWW AKTYWNY SAMORZĄD. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 195; 

4) karty do głosowania wydano 120 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 120; 

6) głosów ważnych oddano 116; 

7) radną została wybrana: 

― SZCZĘCH Wioleta, 

z listy nr 14 KWW AKTYWNY SAMORZĄD. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 229; 

4) karty do głosowania wydano 152 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 

6) głosów ważnych oddano 148; 

7) radną została wybrana: 

― BŁASZCZAK Ewelina, 

z listy nr 15 KWW TOMASZA PIECAKA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 242; 

4) karty do głosowania wydano 181 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181; 

6) głosów ważnych oddano 181; 

7) radną została wybrana: 

― GAJO Bożena Marianna, 

z listy nr 15 KWW TOMASZA PIECAKA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 180; 

4) karty do głosowania wydano 120 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 120; 

6) głosów ważnych oddano 118; 

7) radnym został wybrany: 

― BŁASZCZAK Adam Stanisław, 

z listy nr 15 KWW TOMASZA PIECAKA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 251; 

4) karty do głosowania wydano 145 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145; 

6) głosów ważnych oddano 140; 

7) radną została wybrana: 

― SZYMONA Zofia Halina, 

z listy nr 15 KWW TOMASZA PIECAKA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 203; 

4) karty do głosowania wydano 142 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142; 

6) głosów ważnych oddano 136; 

7) radną została wybrana: 

― KOMAR Maria, 

z listy nr 15 KWW TOMASZA PIECAKA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 184; 

4) karty do głosowania wydano 120 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 120; 

6) głosów ważnych oddano 118; 

7) radną została wybrana: 

― POGODA Elżbieta, 

z listy nr 15 KWW TOMASZA PIECAKA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 222; 

4) karty do głosowania wydano 143 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 143; 

6) głosów ważnych oddano 138; 

7) radnym został wybrany: 

― BOREK Wojciech Andrzej, 
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z listy nr 13 KWW GMIN POWIATU LUBARTOWSKIEGO. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 222; 

4) karty do głosowania wydano 143 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 143; 

6) głosów ważnych oddano 140; 

7) radnym został wybrany: 

― SKUBISZ Jarosław, 

z listy nr 15 KWW TOMASZA PIECAKA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 153; 

4) karty do głosowania wydano 106 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 106; 

6) głosów ważnych oddano 102; 

7) radnym został wybrany: 

― OLEK Tadeusz Szymon, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 122; 

4) karty do głosowania wydano 86 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 86; 

6) głosów ważnych oddano 86; 

7) radną została wybrana: 

― BEJDA Ewa Elżbieta, 

z listy nr 15 KWW TOMASZA PIECAKA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 246; 

4) karty do głosowania wydano 122 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122; 

6) głosów ważnych oddano 120; 



495 

7) radnym został wybrany: 

― KARABELA Mateusz Marcin, 

z listy nr 15 KWW TOMASZA PIECAKA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 225; 

4) karty do głosowania wydano 126 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 125; 

6) głosów ważnych oddano 123; 

7) radnym został wybrany: 

― SIDOR Kajetan Antoni, 

z listy nr 15 KWW TOMASZA PIECAKA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 231; 

4) karty do głosowania wydano 123 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 123; 

6) głosów ważnych oddano 115; 

7) radną została wybrana: 

― PRACZYK Marta, 

z listy nr 15 KWW TOMASZA PIECAKA. 
 

 

Rozdział 111. 

Wybory do Rady Gminy Jastków 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8641. 

3. Karty do głosowania wydano 4748 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4752 osób, to jest 

54,99% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 4673, to jest 98,34% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 79, to jest 1,66% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 17, to jest 21,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 62, to jest 

78,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 2, nr 7, nr 12, 

w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 660; 

4) karty do głosowania wydano 293 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 293; 

6) głosów ważnych oddano 275; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁAPANOWSKI Jerzy Waldemar, 

z listy nr 16 KWW TERESY KOT. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― MRÓZ Małgorzata Maria, 

z listy nr 16 KWW TERESY KOT. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 671; 

4) karty do głosowania wydano 369 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 369; 

6) głosów ważnych oddano 364; 

7) radnym został wybrany: 

― JĘDREJEK Paweł Grzegorz, 

z listy nr 16 KWW TERESY KOT. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 424; 
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4) karty do głosowania wydano 229 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 229; 

6) głosów ważnych oddano 225; 

7) radnym został wybrany: 

― PODSTAWKA Andrzej Marian, 

z listy nr 16 KWW TERESY KOT. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 509; 

4) karty do głosowania wydano 234 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 234; 

6) głosów ważnych oddano 230; 

7) radną została wybrana: 

― WRÓBEL Maria, 

z listy nr 16 KWW TERESY KOT. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 487; 

4) karty do głosowania wydano 209 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 210; 

6) głosów ważnych oddano 208; 

7) radną została wybrana: 

― ZUCHNIARZ Teresa Janina, 

z listy nr 16 KWW TERESY KOT. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― LÜBEK Ulesława Maria, 

z listy nr 16 KWW TERESY KOT. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 753; 

4) karty do głosowania wydano 472 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 472; 
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6) głosów ważnych oddano 467; 

7) radną została wybrana: 

― OLSZAK Magdalena, 

z listy nr 16 KWW TERESY KOT. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 477; 

4) karty do głosowania wydano 294 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 294; 

6) głosów ważnych oddano 289; 

7) radnym został wybrany: 

― WARSZAWSKI Sławomir, 

z listy nr 16 KWW TERESY KOT. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 774; 

4) karty do głosowania wydano 465 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 466; 

6) głosów ważnych oddano 462; 

7) radnym został wybrany: 

― OKOŃ Marek Ryszard, 

z listy nr 16 KWW TERESY KOT. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1006; 

4) karty do głosowania wydano 555 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 555; 

6) głosów ważnych oddano 549; 

7) radnym został wybrany: 

― CHUDZIK Roman Józef, 

z listy nr 16 KWW TERESY KOT. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
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― CHĘĆ Marian, 

z listy nr 16 KWW TERESY KOT. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 774; 

4) karty do głosowania wydano 376 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 376; 

6) głosów ważnych oddano 369; 

7) radnym został wybrany: 

― WIECZERZAK Marek, 

z listy nr 16 KWW TERESY KOT. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 982; 

4) karty do głosowania wydano 560 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 562; 

6) głosów ważnych oddano 557; 

7) radnym został wybrany: 

― WÓJCIK Kazimierz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1124; 

4) karty do głosowania wydano 692 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 692; 

6) głosów ważnych oddano 678; 

7) radnym został wybrany: 

― RACHAŃCZYK Zenon Jan, 

z listy nr 16 KWW TERESY KOT. 
 

 

Rozdział 112. 

Wybory do Rady Miejskiej w Parczewie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 
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1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11476. 

3. Karty do głosowania wydano 6032 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6030 osób, to jest 

52,54% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 5856, to jest 97,11% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 174, to jest 2,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 47, to jest 27,01%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 127, to jest 

72,99%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 9, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1043; 

4) karty do głosowania wydano 627 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 627; 

6) głosów ważnych oddano 610; 

7) radną została wybrana: 

― PIEKARSKA Agnieszka, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 820; 

4) karty do głosowania wydano 469 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 469; 

6) głosów ważnych oddano 463; 

7) radnym został wybrany: 

― GOŁĄB Łukasz Janusz, 
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z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU 

PARCZEWSKIEGO. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 880; 

4) karty do głosowania wydano 489 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 489; 

6) głosów ważnych oddano 476; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚWIĆ Tomasz Andrzej, 

z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU 

PARCZEWSKIEGO. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 810; 

4) karty do głosowania wydano 417 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 417; 

6) głosów ważnych oddano 401; 

7) radnym został wybrany: 

― NAUMIUK Mirosław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 754; 

4) karty do głosowania wydano 390 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 388; 

6) głosów ważnych oddano 377; 

7) radnym został wybrany: 

― GOŹDZIK Tomasz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 708; 

4) karty do głosowania wydano 327 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 327; 

6) głosów ważnych oddano 315; 

7) radnym został wybrany: 

― DOMAŃSKI Adam, 

z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU 

PARCZEWSKIEGO. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1031; 

4) karty do głosowania wydano 474 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 474; 

6) głosów ważnych oddano 457; 

7) radnym został wybrany: 

― WIŚNIEWSKI Adam Leszek, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 840; 

4) karty do głosowania wydano 470 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 470; 

6) głosów ważnych oddano 445; 

7) radną została wybrana: 

― MATEJCZUK Bogusława Barbara, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― CHWALCZUK Marek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 855; 

4) karty do głosowania wydano 482 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 482; 



503 

6) głosów ważnych oddano 476; 

7) radnym został wybrany: 

― DUDA Grzegorz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 863; 

4) karty do głosowania wydano 423 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 423; 

6) głosów ważnych oddano 413; 

7) radnym został wybrany: 

― KACZMAREK Adam, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1002; 

4) karty do głosowania wydano 558 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 558; 

6) głosów ważnych oddano 540; 

7) radnym został wybrany: 

― TELEON Sławomir Adam, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 693; 

4) karty do głosowania wydano 376 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 376; 

6) głosów ważnych oddano 364; 

7) radną została wybrana: 

― BLOCH Barbara, 

z listy nr 17 KWW BARBARY BLOCH. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 582; 
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4) karty do głosowania wydano 267 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 267; 

6) głosów ważnych oddano 264; 

7) radnym został wybrany: 

― BRZEZOWSKI Marcin, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 595; 

4) karty do głosowania wydano 263 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 263; 

6) głosów ważnych oddano 255; 

7) radnym został wybrany: 

― SOKOŁOWSKI Sławomir Krzysztof, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 113. 

Wybory do Rady Miejskiej w Piaskach 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8577. 

3. Karty do głosowania wydano 4474 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4471 osób, to jest 

52,13% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 4354, to jest 97,38% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 117, to jest 2,62% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 24, to jest 20,51%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 93, to jest 

79,49%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 
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1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 616; 

4) karty do głosowania wydano 259 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 259; 

6) głosów ważnych oddano 258; 

7) radnym został wybrany: 

― PODGÓRSKI Paweł, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 691; 

4) karty do głosowania wydano 364 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 364; 

6) głosów ważnych oddano 361; 

7) radnym został wybrany: 

― TKACZYK Krzysztof Jan, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 554; 

4) karty do głosowania wydano 314 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 314; 

6) głosów ważnych oddano 312; 

7) radnym został wybrany: 

― POPŁAWSKI Wiesław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 539; 

4) karty do głosowania wydano 233 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 233; 

6) głosów ważnych oddano 226; 

7) radnym został wybrany: 

― MRÓZ Dariusz Piotr, 
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z listy nr 15 KWW MICHAŁA CHOLEWY. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 739; 

4) karty do głosowania wydano 412 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 412; 

6) głosów ważnych oddano 409; 

7) radnym został wybrany: 

― ZIĘTEK Piotr Jan, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 587; 

4) karty do głosowania wydano 274 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 274; 

6) głosów ważnych oddano 263; 

7) radnym został wybrany: 

― WÓJCIK Henryk, 

z listy nr 16 KWW NASZA GMINA PIASKI. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 559; 

4) karty do głosowania wydano 360 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 360; 

6) głosów ważnych oddano 351; 

7) radnym został wybrany: 

― SZALAK Radosław Włodzimierz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 520; 

4) karty do głosowania wydano 252 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 252; 

6) głosów ważnych oddano 242; 
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7) radnym został wybrany: 

― BŁASZCZAK Piotr, 

z listy nr 8 KWW KUKIZ'15. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 675; 

4) karty do głosowania wydano 323 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 323; 

6) głosów ważnych oddano 315; 

7) radnym został wybrany: 

― MAŃKA Piotr, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 548; 

4) karty do głosowania wydano 289 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 289; 

6) głosów ważnych oddano 285; 

7) radnym został wybrany: 

― ZALEWSKI Grzegorz Piotr, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 498; 

4) karty do głosowania wydano 274 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 274; 

6) głosów ważnych oddano 264; 

7) radnym został wybrany: 

― SZOŁDRA Andrzej, 

z listy nr 15 KWW MICHAŁA CHOLEWY. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 501; 

4) karty do głosowania wydano 246 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 246; 

6) głosów ważnych oddano 229; 

7) radnym został wybrany: 

― DZIURKA Janusz Jakub, 

z listy nr 15 KWW MICHAŁA CHOLEWY. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 512; 

4) karty do głosowania wydano 293 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 291; 

6) głosów ważnych oddano 284; 

7) radną została wybrana: 

― ŁOPUCKA - JASIECZEK Barbara Zofia, 

z listy nr 15 KWW MICHAŁA CHOLEWY. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 564; 

4) karty do głosowania wydano 328 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 327; 

6) głosów ważnych oddano 311; 

7) radnym został wybrany: 

― OSAJKOWSKI Ryszard, 

z listy nr 15 KWW MICHAŁA CHOLEWY. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 474; 

4) karty do głosowania wydano 253 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 253; 

6) głosów ważnych oddano 244; 

7) radnym został wybrany: 

― KASPRZAK Zenon Wacław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

 

Rozdział 114. 

Wybory do Rady Gminy Piszczac 
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Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5533. 

3. Karty do głosowania wydano 2832 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2832 osób, to jest 

51,18% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2754, to jest 97,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 78, to jest 2,75% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 10, to jest 12,82%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 68, to jest 

87,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 4, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 543; 

4) karty do głosowania wydano 285 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 285; 

6) głosów ważnych oddano 272; 

7) radnym został wybrany: 

― SZCZEPANIAK Jacek Artur, 

z listy nr 15 KWW "WSPÓLNIE Z WAMI". 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 350; 

4) karty do głosowania wydano 220 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 220; 

6) głosów ważnych oddano 214; 

7) radną została wybrana: 
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― SADOWSKA Monika Dorota, 

z listy nr 15 KWW "WSPÓLNIE Z WAMI". 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 490; 

4) karty do głosowania wydano 286 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 286; 

6) głosów ważnych oddano 284; 

7) radnym został wybrany: 

― SIERPATOWSKI Marek Ireneusz, 

z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ WYBÓR". 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KUROWSKI Piotr, 

z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNIE 

RAZEM. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 407; 

4) karty do głosowania wydano 194 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 194; 

6) głosów ważnych oddano 187; 

7) radną została wybrana: 

― PUCZKA Monika Jadwiga, 

z listy nr 15 KWW "WSPÓLNIE Z WAMI". 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 357; 

4) karty do głosowania wydano 180 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 180; 

6) głosów ważnych oddano 177; 

7) radną została wybrana: 

― MAZUR Beata Anna, 
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z listy nr 15 KWW "WSPÓLNIE Z WAMI". 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 395; 

4) karty do głosowania wydano 201 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 201; 

6) głosów ważnych oddano 195; 

7) radną została wybrana: 

― ŻUK Renata, 

z listy nr 15 KWW "WSPÓLNIE Z WAMI". 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 344; 

4) karty do głosowania wydano 159 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 159; 

6) głosów ważnych oddano 156; 

7) radną została wybrana: 

― MARTYNIUK Anna, 

z listy nr 15 KWW "WSPÓLNIE Z WAMI". 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 397; 

4) karty do głosowania wydano 191 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191; 

6) głosów ważnych oddano 185; 

7) radnym został wybrany: 

― OSTRÓWKA Grzegorz Zdzisław, 

z listy nr 15 KWW "WSPÓLNIE Z WAMI". 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 427; 

4) karty do głosowania wydano 221 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 221; 

6) głosów ważnych oddano 215; 
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7) radnym został wybrany: 

― PANASIUK Grzegorz, 

z listy nr 15 KWW "WSPÓLNIE Z WAMI". 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 345; 

4) karty do głosowania wydano 209 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 209; 

6) głosów ważnych oddano 200; 

7) radną została wybrana: 

― LIPOWIECKA Ewa Jolanta, 

z listy nr 15 KWW "WSPÓLNIE Z WAMI". 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 378; 

4) karty do głosowania wydano 216 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 216; 

6) głosów ważnych oddano 207; 

7) radnym został wybrany: 

― SKWIERCZYŃSKI Łukasz Tomasz, 

z listy nr 15 KWW "WSPÓLNIE Z WAMI". 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 421; 

4) karty do głosowania wydano 179 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 179; 

6) głosów ważnych oddano 177; 

7) radnym został wybrany: 

― BIELECKI Władysław Tadeusz, 

z listy nr 15 KWW "WSPÓLNIE Z WAMI". 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 272; 

4) karty do głosowania wydano 133 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 133; 

6) głosów ważnych oddano 129; 

7) radnym został wybrany: 

― KORZENIEWSKI Bogusław Stanisław, 

z listy nr 15 KWW "WSPÓLNIE Z WAMI". 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 407; 

4) karty do głosowania wydano 158 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 

6) głosów ważnych oddano 156; 

7) radną została wybrana: 

― PIETRUCZUK Marta Aneta, 

z listy nr 15 KWW "WSPÓLNIE Z WAMI". 
 

 

Rozdział 115. 

Wybory do Rady Gminy Podedwórze 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1271. 

3. Karty do głosowania wydano 740 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 770 osób, to jest 60,58% 

uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 756, to jest 98,18% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 14, to jest 1,82% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 1, to jest 7,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 13, to jest 

92,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 4, nr 13, w 

których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 
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1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 96; 

4) karty do głosowania wydano 68 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 68; 

6) głosów ważnych oddano 66; 

7) radną została wybrana: 

― CHILIMONIUK Agnieszka, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 89; 

4) karty do głosowania wydano 45 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 45; 

6) głosów ważnych oddano 45; 

7) radnym został wybrany: 

― GIEREJ Sławomir, 

z listy nr 16 KWW ZADBAJMY O GMINĘ PODEDWÓRZE. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 89; 

4) karty do głosowania wydano 51 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 82; 

6) głosów ważnych oddano 76; 

7) radnym został wybrany: 

― BEŁDYK Wiesław Roman, 

z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU 

PARCZEWSKIEGO. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― PASIKOWSKI Łukasz, 

z listy nr 18 KWW SOŁTYSI. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 88; 

4) karty do głosowania wydano 43 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 43; 

6) głosów ważnych oddano 43; 

7) radnym został wybrany: 

― CIEMNIEWSKI Jan Józef, 

z listy nr 18 KWW SOŁTYSI. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 120; 

4) karty do głosowania wydano 46 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 46; 

6) głosów ważnych oddano 44; 

7) radną została wybrana: 

― TKACZUK Irena Ewa, 

z listy nr 18 KWW SOŁTYSI. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 140; 

4) karty do głosowania wydano 102 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 102; 

6) głosów ważnych oddano 101; 

7) radną została wybrana: 

― WOŁOS Justyna Katarzyna, 

z listy nr 16 KWW ZADBAJMY O GMINĘ PODEDWÓRZE. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 72; 

4) karty do głosowania wydano 29 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 28; 

6) głosów ważnych oddano 28; 

7) radną została wybrana: 

― MICHALSKA Agnieszka Iwona, 
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z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 90; 

4) karty do głosowania wydano 51 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 51; 

6) głosów ważnych oddano 51; 

7) radną została wybrana: 

― DRABIK Anna, 

z listy nr 18 KWW SOŁTYSI. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 95; 

4) karty do głosowania wydano 53 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 53; 

6) głosów ważnych oddano 53; 

7) radnym został wybrany: 

― IWANIUK Kazimierz Czesław, 

z listy nr 18 KWW SOŁTYSI. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 92; 

4) karty do głosowania wydano 61 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 61; 

6) głosów ważnych oddano 61; 

7) radnym został wybrany: 

― MITURA Dominik, 

z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU 

PARCZEWSKIEGO. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 104; 

4) karty do głosowania wydano 61 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 61; 
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6) głosów ważnych oddano 59; 

7) radnym został wybrany: 

― ĆWIKLIŃSKI Marian Andrzej, 

z listy nr 18 KWW SOŁTYSI. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― MISZCZUK Marian Wiesław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 74; 

4) karty do głosowania wydano 48 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 48; 

6) głosów ważnych oddano 48; 

7) radnym został wybrany: 

― KOZIOŁ Grzegorz Paweł, 

z listy nr 18 KWW SOŁTYSI. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 122; 

4) karty do głosowania wydano 82 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 82; 

6) głosów ważnych oddano 81; 

7) radną została wybrana: 

― BORSUK Katarzyna, 

z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU 

PARCZEWSKIEGO. 
 

 

Rozdział 116. 

Wybory do Rady Miejskiej w Poniatowej 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11625. 

3. Karty do głosowania wydano 6034 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6023 osób, to jest 

51,81% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 5899, to jest 97,94% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 124, to jest 2,06% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 21, to jest 16,94%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 103, to jest 

83,06%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 774; 

4) karty do głosowania wydano 398 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 398; 

6) głosów ważnych oddano 392; 

7) radnym został wybrany: 

― NOWOMIEJSKI Janusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 851; 

4) karty do głosowania wydano 482 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 482; 

6) głosów ważnych oddano 470; 

7) radną została wybrana: 

― CZURYSZKIEWICZ Krystyna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 802; 

4) karty do głosowania wydano 434 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 434; 

6) głosów ważnych oddano 424; 

7) radną została wybrana: 

― SZLACHETKA Aleksandra Renata, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 698; 

4) karty do głosowania wydano 348 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 348; 

6) głosów ważnych oddano 336; 

7) radną została wybrana: 

― KLOCEK Agnieszka Monika, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 669; 

4) karty do głosowania wydano 354 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 354; 

6) głosów ważnych oddano 347; 

7) radnym został wybrany: 

― PĘTEK Wojciech, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 795; 

4) karty do głosowania wydano 389 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 389; 

6) głosów ważnych oddano 384; 

7) radną została wybrana: 

― BARANOWSKA Ewa Józefa, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 691; 

4) karty do głosowania wydano 341 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 341; 

6) głosów ważnych oddano 332; 

7) radnym został wybrany: 

― ZBURZYŃSKI Grzegorz, 

z listy nr 15 KWW "RAZEM DLA PRZYSZŁOŚCI". 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1026; 

4) karty do głosowania wydano 475 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 474; 

6) głosów ważnych oddano 468; 

7) radnym został wybrany: 

― PRUCHNIAK Łukasz Michał, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 646; 

4) karty do głosowania wydano 336 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 335; 

6) głosów ważnych oddano 326; 

7) radnym został wybrany: 

― GRZESZCZYK Dariusz, 

z listy nr 20 KWW DARIUSZA GRZESZCZYKA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 631; 

4) karty do głosowania wydano 321 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 320; 

6) głosów ważnych oddano 312; 

7) radnym został wybrany: 

― GŁOGOWSKI Dariusz, 



521 

z listy nr 15 KWW "RAZEM DLA PRZYSZŁOŚCI". 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 914; 

4) karty do głosowania wydano 466 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 466; 

6) głosów ważnych oddano 461; 

7) radną została wybrana: 

― PONIATOWSKA Aneta, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 862; 

4) karty do głosowania wydano 470 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 470; 

6) głosów ważnych oddano 462; 

7) radnym został wybrany: 

― STACHYRA Paweł Michał, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 995; 

4) karty do głosowania wydano 524 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 516; 

6) głosów ważnych oddano 506; 

7) radnym został wybrany: 

― WÓJCIK Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 766; 

4) karty do głosowania wydano 385 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 385; 

6) głosów ważnych oddano 372; 
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7) radnym został wybrany: 

― CELEJEWSKI Dariusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 505; 

4) karty do głosowania wydano 311 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 311; 

6) głosów ważnych oddano 307; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚWIĄTEK Seweryn, 

z listy nr 18 KWW SEWERYNA RAZEM DLA DĄBROWY I PLIZINA. 
 

 

Rozdział 117. 

Wybory do Rady Gminy Potok Górny 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4604. 

3. Karty do głosowania wydano 2700 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2698 osób, to jest 

58,60% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2640, to jest 97,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 58, to jest 2,15% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 16, to jest 27,59%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42, to jest 

72,41%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 338; 

4) karty do głosowania wydano 163 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163; 

6) głosów ważnych oddano 161; 

7) radnym został wybrany: 

― KRUPA Tadeusz Franciszek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 294; 

4) karty do głosowania wydano 176 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 176; 

6) głosów ważnych oddano 175; 

7) radną została wybrana: 

― MAŁEK Renata Maria, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 294; 

4) karty do głosowania wydano 183 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183; 

6) głosów ważnych oddano 181; 

7) radnym został wybrany: 

― PYTLARZ Marek Bogdan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 306; 

4) karty do głosowania wydano 213 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 213; 

6) głosów ważnych oddano 209; 

7) radnym został wybrany: 

― KAPICA Henryk, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 428; 

4) karty do głosowania wydano 260 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 260; 

6) głosów ważnych oddano 252; 

7) radnym został wybrany: 

― DUDEK Ryszard Edward, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 286; 

4) karty do głosowania wydano 177 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 177; 

6) głosów ważnych oddano 168; 

7) radnym został wybrany: 

― DERYŁO Damian Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 302; 

4) karty do głosowania wydano 154 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 154; 

6) głosów ważnych oddano 149; 

7) radną została wybrana: 

― STĘPNIOWSKA Sylwia, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 303; 

4) karty do głosowania wydano 183 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183; 

6) głosów ważnych oddano 176; 

7) radnym został wybrany: 

― GARBACZ Łukasz, 
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z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 308; 

4) karty do głosowania wydano 174 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 174; 

6) głosów ważnych oddano 167; 

7) radnym został wybrany: 

― DOMAŃSKI Stanisław, 

z listy nr 16 KWW NASZA GMINA POTOK. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 282; 

4) karty do głosowania wydano 147 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 

6) głosów ważnych oddano 146; 

7) radną została wybrana: 

― ŚNIOSEK Czesława, 

z listy nr 16 KWW NASZA GMINA POTOK. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 389; 

4) karty do głosowania wydano 223 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 222; 

6) głosów ważnych oddano 217; 

7) radnym został wybrany: 

― KONIECZNY Krzysztof, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 255; 

4) karty do głosowania wydano 179 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 178; 

6) głosów ważnych oddano 175; 
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7) radnym został wybrany: 

― WAWRZAK Henryk, 

z listy nr 16 KWW NASZA GMINA POTOK. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 241; 

4) karty do głosowania wydano 133 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 133; 

6) głosów ważnych oddano 132; 

7) radnym został wybrany: 

― FRĄC Mariusz Adam, 

z listy nr 16 KWW NASZA GMINA POTOK. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 230; 

4) karty do głosowania wydano 146 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 

6) głosów ważnych oddano 144; 

7) radną została wybrana: 

― PISARCZYK Zofia, 

z listy nr 16 KWW NASZA GMINA POTOK. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 348; 

4) karty do głosowania wydano 189 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 189; 

6) głosów ważnych oddano 188; 

7) radnym został wybrany: 

― BUCIOR Mirosław, 

z listy nr 16 KWW NASZA GMINA POTOK. 
 

 

Rozdział 118. 

Wybory do Rady Gminy Potok Wielki 

Oddział 1. 

Dane ogólne 
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1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3387. 

3. Karty do głosowania wydano 2005 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2006 osób, to jest 

59,23% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1968, to jest 98,11% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 38, to jest 1,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 9, to jest 23,68%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 29, to jest 

76,32%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 7, nr 13, w 

których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 375; 

4) karty do głosowania wydano 235 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 235; 

6) głosów ważnych oddano 229; 

7) radnym został wybrany: 

― DĘBNIAK Tadeusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 141; 

4) karty do głosowania wydano 79 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 79; 

6) głosów ważnych oddano 78; 

7) radnym został wybrany: 

― SUCHORA Mateusz Dawid, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
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3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 311; 

4) karty do głosowania wydano 181 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182; 

6) głosów ważnych oddano 178; 

7) radnym został wybrany: 

― LEWANDOWSKI Marek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 148; 

4) karty do głosowania wydano 81 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 81; 

6) głosów ważnych oddano 79; 

7) radną została wybrana: 

― TUTKA Barbara Iwona, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 305; 

4) karty do głosowania wydano 181 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181; 

6) głosów ważnych oddano 179; 

7) radnym został wybrany: 

― GISKA Marian, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 232; 

4) karty do głosowania wydano 129 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 129; 

6) głosów ważnych oddano 126; 

7) radnym został wybrany: 

― MŁYNARCZYK Romuald Piotr, 
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z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― WIELEBA Teresa, 

z listy nr 15 KWW SAMORZĄD. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 337; 

4) karty do głosowania wydano 215 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 215; 

6) głosów ważnych oddano 210; 

7) radnym został wybrany: 

― WOJCIECHOWSKI Dariusz, 

z listy nr 15 KWW SAMORZĄD. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 282; 

4) karty do głosowania wydano 183 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183; 

6) głosów ważnych oddano 182; 

7) radną została wybrana: 

― BIAŁA Wioletta Ewa, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 221; 

4) karty do głosowania wydano 120 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 120; 

6) głosów ważnych oddano 120; 

7) radnym został wybrany: 

― PORTKA Kazimierz Bolesław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 314; 

4) karty do głosowania wydano 203 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203; 

6) głosów ważnych oddano 198; 

7) radnym został wybrany: 

― BUCZEK Marcin Daniel, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 351; 

4) karty do głosowania wydano 188 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 188; 

6) głosów ważnych oddano 183; 

7) radną została wybrana: 

― CHRZANOWSKA Maria, 

z listy nr 15 KWW SAMORZĄD. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― ZAGÓRA Józef, 

z listy nr 15 KWW SAMORZĄD. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 149; 

4) karty do głosowania wydano 98 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 98; 

6) głosów ważnych oddano 96; 

7) radnym został wybrany: 

― PELC Sławomir Jerzy, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 221; 

4) karty do głosowania wydano 112 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 112; 

6) głosów ważnych oddano 110; 

7) radnym został wybrany: 

― RACHWAŁ Grzegorz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 119. 

Wybory do Rady Gminy Puchaczów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3840. 

3. Karty do głosowania wydano 2429 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2426 osób, to jest 

63,18% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2385, to jest 98,31% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 41, to jest 1,69% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 13, to jest 31,71%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 28, to jest 

68,29%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 8, nr 10, w 

których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 258; 

4) karty do głosowania wydano 187 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 187; 

6) głosów ważnych oddano 186; 

7) radnym został wybrany: 
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― OLENDER Grzegorz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 335; 

4) karty do głosowania wydano 216 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 215; 

6) głosów ważnych oddano 211; 

7) radnym został wybrany: 

― GNYP Roman Kazimierz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 353; 

4) karty do głosowania wydano 234 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 234; 

6) głosów ważnych oddano 233; 

7) radną została wybrana: 

― SKOCZYLAS Mieczysława, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 282; 

4) karty do głosowania wydano 232 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 232; 

6) głosów ważnych oddano 229; 

7) radnym został wybrany: 

― ZABŁOTNY Karol, 

z listy nr 16 KWW NASZE SPRAWY. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 306; 

4) karty do głosowania wydano 196 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 196; 
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6) głosów ważnych oddano 193; 

7) radnym został wybrany: 

― GUZOWSKI Marian, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 298; 

4) karty do głosowania wydano 183 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183; 

6) głosów ważnych oddano 177; 

7) radnym został wybrany: 

― SZUREK Edward, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 288; 

4) karty do głosowania wydano 180 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 180; 

6) głosów ważnych oddano 175; 

7) radnym został wybrany: 

― BRUTT Stanisław Kazimierz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― NOWAKOWSKI Tadeusz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 245; 

4) karty do głosowania wydano 177 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 177; 

6) głosów ważnych oddano 175; 

7) radną została wybrana: 
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― ŻMUDA Małgorzata, 

z listy nr 18 KWW POKOLENIA RAZEM. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― SARAMA Piotr, 

z listy nr 17 KWW NASZA GMINA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 313; 

4) karty do głosowania wydano 173 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 173; 

6) głosów ważnych oddano 166; 

7) radną została wybrana: 

― BACHENEK Zofia Elżbieta, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 259; 

4) karty do głosowania wydano 159 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 

6) głosów ważnych oddano 156; 

7) radną została wybrana: 

― HUCZ Urszula Stanisława, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 302; 

4) karty do głosowania wydano 155 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 154; 

6) głosów ważnych oddano 153; 

7) radną została wybrana: 

― UKALSKA Wiesława Barbara, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
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14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 282; 

4) karty do głosowania wydano 155 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155; 

6) głosów ważnych oddano 152; 

7) radną została wybrana: 

― ADAMCZYK Wioletta Urszula, 

z listy nr 16 KWW NASZE SPRAWY. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 319; 

4) karty do głosowania wydano 182 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182; 

6) głosów ważnych oddano 179; 

7) radnym został wybrany: 

― KANONIUK Szczepan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 120. 

Wybory do Rady Gminy Puławy 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9855. 

3. Karty do głosowania wydano 5213 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5209 osób, to jest 

52,86% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 5132, to jest 98,52% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 77, to jest 1,48% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 17, to jest 22,08%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 60, to jest 

77,92%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 
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Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 572; 

4) karty do głosowania wydano 327 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 327; 

6) głosów ważnych oddano 324; 

7) radnym został wybrany: 

― MIZAK Tomasz, 

z listy nr 18 KWW DWA BRZEGI KRZYSZTOFA BRZEZIŃSKIEGO. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 593; 

4) karty do głosowania wydano 347 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 347; 

6) głosów ważnych oddano 334; 

7) radnym został wybrany: 

― MAIK Marek Tomasz, 

z listy nr 18 KWW DWA BRZEGI KRZYSZTOFA BRZEZIŃSKIEGO. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 629; 

4) karty do głosowania wydano 341 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 341; 

6) głosów ważnych oddano 336; 

7) radnym został wybrany: 

― WOSZCZYK Marek, 

z listy nr 18 KWW DWA BRZEGI KRZYSZTOFA BRZEZIŃSKIEGO. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 561; 

4) karty do głosowania wydano 271 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 271; 
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6) głosów ważnych oddano 266; 

7) radną została wybrana: 

― BOCHRA Beata, 

z listy nr 16 KWW RAZEM DLA GMINY PUŁAWY. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 859; 

4) karty do głosowania wydano 443 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 443; 

6) głosów ważnych oddano 438; 

7) radną została wybrana: 

― NOWICKA Beata, 

z listy nr 18 KWW DWA BRZEGI KRZYSZTOFA BRZEZIŃSKIEGO. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 655; 

4) karty do głosowania wydano 375 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 375; 

6) głosów ważnych oddano 371; 

7) radną została wybrana: 

― OSIAK Dorota Joanna, 

z listy nr 18 KWW DWA BRZEGI KRZYSZTOFA BRZEZIŃSKIEGO. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 631; 

4) karty do głosowania wydano 315 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 313; 

6) głosów ważnych oddano 306; 

7) radną została wybrana: 

― OSIAK Halina, 

z listy nr 18 KWW DWA BRZEGI KRZYSZTOFA BRZEZIŃSKIEGO. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 690; 
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4) karty do głosowania wydano 343 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 343; 

6) głosów ważnych oddano 335; 

7) radnym został wybrany: 

― JABŁOŃSKI Wojciech Adam, 

z listy nr 17 KWW MIĘDZY WISŁĄ A WIEPRZEM. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 590; 

4) karty do głosowania wydano 285 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 285; 

6) głosów ważnych oddano 280; 

7) radnym został wybrany: 

― GĘBALA Paweł, 

z listy nr 17 KWW MIĘDZY WISŁĄ A WIEPRZEM. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 665; 

4) karty do głosowania wydano 361 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 360; 

6) głosów ważnych oddano 358; 

7) radną została wybrana: 

― NOWAK Walentyna, 

z listy nr 17 KWW MIĘDZY WISŁĄ A WIEPRZEM. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 735; 

4) karty do głosowania wydano 440 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 440; 

6) głosów ważnych oddano 434; 

7) radnym został wybrany: 

― LISOWSKI Paweł, 

z listy nr 18 KWW DWA BRZEGI KRZYSZTOFA BRZEZIŃSKIEGO. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 613; 

4) karty do głosowania wydano 317 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 317; 

6) głosów ważnych oddano 313; 

7) radnym został wybrany: 

― MISZTAK Krzysztof Adam, 

z listy nr 16 KWW RAZEM DLA GMINY PUŁAWY. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 587; 

4) karty do głosowania wydano 274 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 274; 

6) głosów ważnych oddano 268; 

7) radną została wybrana: 

― ZAWADZKA Katarzyna Anna, 

z listy nr 18 KWW DWA BRZEGI KRZYSZTOFA BRZEZIŃSKIEGO. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 793; 

4) karty do głosowania wydano 376 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 375; 

6) głosów ważnych oddano 373; 

7) radnym został wybrany: 

― URBANEK Zdzisław, 

z listy nr 15 KWW LEOKADIÓW. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 682; 

4) karty do głosowania wydano 398 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 398; 

6) głosów ważnych oddano 396; 

7) radną została wybrana: 

― ANTONIAK Mariola Lucyna, 

z listy nr 16 KWW RAZEM DLA GMINY PUŁAWY. 
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Rozdział 121. 

Wybory do Rady Gminy Rachanie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4414. 

3. Karty do głosowania wydano 2357 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2357 osób, to jest 

53,40% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2308, to jest 97,92% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 49, to jest 2,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 17, to jest 34,69%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 32, to jest 

65,31%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 383; 

4) karty do głosowania wydano 202 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 202; 

6) głosów ważnych oddano 196; 

7) radnym został wybrany: 

― PAŁCZYŃSKI Wiesław Tomasz, 

z listy nr 15 KWW R MIEDZIAKA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 348; 

4) karty do głosowania wydano 188 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 188; 

6) głosów ważnych oddano 180; 

7) radną została wybrana: 
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― MAŚCIBRODA Agnieszka, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 333; 

4) karty do głosowania wydano 202 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 202; 

6) głosów ważnych oddano 197; 

7) radnym został wybrany: 

― PUŹNIAK Robert, 

z listy nr 8 KWW KUKIZ'15. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 250; 

4) karty do głosowania wydano 137 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 137; 

6) głosów ważnych oddano 132; 

7) radną została wybrana: 

― CIOŁKO Dorota Irena, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 380; 

4) karty do głosowania wydano 197 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 197; 

6) głosów ważnych oddano 197; 

7) radnym został wybrany: 

― KOLBUS Adam, 

z listy nr 8 KWW KUKIZ'15. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 269; 

4) karty do głosowania wydano 139 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 139; 
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6) głosów ważnych oddano 137; 

7) radnym został wybrany: 

― SWATOWSKI Piotr, 

z listy nr 15 KWW R MIEDZIAKA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 206; 

4) karty do głosowania wydano 91 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 91; 

6) głosów ważnych oddano 89; 

7) radnym został wybrany: 

― JAKUBIEC Bogusław, 

z listy nr 8 KWW KUKIZ'15. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 322; 

4) karty do głosowania wydano 163 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163; 

6) głosów ważnych oddano 159; 

7) radnym został wybrany: 

― JAMROŻ Zdzisław, 

z listy nr 15 KWW R MIEDZIAKA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 315; 

4) karty do głosowania wydano 142 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142; 

6) głosów ważnych oddano 136; 

7) radną została wybrana: 

― PIJAJKO Marzena Joanna, 

z listy nr 8 KWW KUKIZ'15. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 226; 
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4) karty do głosowania wydano 127 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 127; 

6) głosów ważnych oddano 125; 

7) radną została wybrana: 

― BIELEWICZ Barbara, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 227; 

4) karty do głosowania wydano 150 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 150; 

6) głosów ważnych oddano 150; 

7) radnym został wybrany: 

― DRACZKA Marek, 

z listy nr 15 KWW R MIEDZIAKA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 259; 

4) karty do głosowania wydano 124 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 124; 

6) głosów ważnych oddano 122; 

7) radną została wybrana: 

― BAJER Joanna, 

z listy nr 15 KWW R MIEDZIAKA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 286; 

4) karty do głosowania wydano 143 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 143; 

6) głosów ważnych oddano 141; 

7) radną została wybrana: 

― KUBECKA Stanisława, 

z listy nr 15 KWW R MIEDZIAKA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 



544 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 337; 

4) karty do głosowania wydano 186 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 186; 

6) głosów ważnych oddano 181; 

7) radną została wybrana: 

― HOŁOJUCH Alina Maria, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 273; 

4) karty do głosowania wydano 166 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 166; 

6) głosów ważnych oddano 166; 

7) radnym został wybrany: 

― GRZESIUK Marcin, 

z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE. 
 

 

Rozdział 122. 

Wybory do Rady Gminy Radecznica 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4516. 

3. Karty do głosowania wydano 2476 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2474 osób, to jest 

54,78% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2442, to jest 98,71% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 32, to jest 1,29% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 13, to jest 40,62%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 19, to jest 

59,38%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 11, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 
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Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 239; 

4) karty do głosowania wydano 118 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 118; 

6) głosów ważnych oddano 117; 

7) radnym został wybrany: 

― GUMIENIAK Jerzy Bolesław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 296; 

4) karty do głosowania wydano 178 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 178; 

6) głosów ważnych oddano 177; 

7) radnym został wybrany: 

― KAWKA Ryszard Jan, 

z listy nr 16 KWW STĄD POCHODZIMY. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 312; 

4) karty do głosowania wydano 169 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 167; 

6) głosów ważnych oddano 167; 

7) radną została wybrana: 

― WINIARCZYK Helena, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 310; 

4) karty do głosowania wydano 151 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 151; 
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6) głosów ważnych oddano 150; 

7) radną została wybrana: 

― SZNITOWSKA Laura Maria, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY RADECZNICA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 332; 

4) karty do głosowania wydano 164 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 

6) głosów ważnych oddano 161; 

7) radną została wybrana: 

― BIŁANT Anna Wioletta, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 424; 

4) karty do głosowania wydano 178 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 178; 

6) głosów ważnych oddano 171; 

7) radną została wybrana: 

― BUSZOWSKA Anna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 314; 

4) karty do głosowania wydano 162 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162; 

6) głosów ważnych oddano 162; 

7) radną została wybrana: 

― ŚLEDŹ Alina Janina, 

z listy nr 19 KWW "ZDROJE INNOWACJI". 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 210; 
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4) karty do głosowania wydano 111 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 111; 

6) głosów ważnych oddano 111; 

7) radnym został wybrany: 

― GARBARZ Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 396; 

4) karty do głosowania wydano 216 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 216; 

6) głosów ważnych oddano 211; 

7) radnym został wybrany: 

― KUREK Stanisław Lucjan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 262; 

4) karty do głosowania wydano 144 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 144; 

6) głosów ważnych oddano 141; 

7) radną została wybrana: 

― MAŁYSZ Joanna Bożena, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― OSMAN Mariusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 389; 

4) karty do głosowania wydano 246 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 246; 
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6) głosów ważnych oddano 244; 

7) radnym został wybrany: 

― OLECH Jarosław Antoni, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 311; 

4) karty do głosowania wydano 171 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 171; 

6) głosów ważnych oddano 167; 

7) radną została wybrana: 

― WOJTASZEK Bożena, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 352; 

4) karty do głosowania wydano 247 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 247; 

6) głosów ważnych oddano 245; 

7) radnym został wybrany: 

― SITARZ Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 369; 

4) karty do głosowania wydano 221 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 221; 

6) głosów ważnych oddano 218; 

7) radnym został wybrany: 

― DUBAJ Sławomir Kazimierz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 123. 

Wybory do Rady Miasta Radzyń Podlaski 
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Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12668. 

3. Karty do głosowania wydano 7277 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7271 osób, to jest 

57,40% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 7062, to jest 97,13% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 209, to jest 2,87% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 68, to jest 32,54%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 141, to jest 

67,46%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 988; 

4) karty do głosowania wydano 627 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 626; 

6) głosów ważnych oddano 606; 

7) radnym został wybrany: 

― FIJAŁEK Bogdan Stanisław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 939; 

4) karty do głosowania wydano 547 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 546; 

6) głosów ważnych oddano 533; 

7) radnym został wybrany: 

― PANASIUK Waldemar, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
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3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 972; 

4) karty do głosowania wydano 571 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 570; 

6) głosów ważnych oddano 553; 

7) radnym został wybrany: 

― BILSKI Dariusz Marian, 

z listy nr 20 KWW RADZYŃ MOJE MIASTO. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 946; 

4) karty do głosowania wydano 557 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 556; 

6) głosów ważnych oddano 542; 

7) radnym został wybrany: 

― MACKIEWICZ Piotr, 

z listy nr 20 KWW RADZYŃ MOJE MIASTO. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 917; 

4) karty do głosowania wydano 544 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 544; 

6) głosów ważnych oddano 526; 

7) radną została wybrana: 

― LECYK Bożena Urszula, 

z listy nr 20 KWW RADZYŃ MOJE MIASTO. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 781; 

4) karty do głosowania wydano 455 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 455; 

6) głosów ważnych oddano 439; 

7) radnym został wybrany: 

― ZAPRZALSKI Jarosław, 
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z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 791; 

4) karty do głosowania wydano 472 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 472; 

6) głosów ważnych oddano 460; 

7) radną została wybrana: 

― PACHAŁA Paulina Urszula, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 884; 

4) karty do głosowania wydano 480 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 480; 

6) głosów ważnych oddano 470; 

7) radną została wybrana: 

― ZAJĄC Elżbieta Teresa, 

z listy nr 16 KWW RPS. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 772; 

4) karty do głosowania wydano 391 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 391; 

6) głosów ważnych oddano 378; 

7) radnym został wybrany: 

― MIŁOSZ Bartłomiej, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 732; 

4) karty do głosowania wydano 448 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 448; 

6) głosów ważnych oddano 435; 
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7) radnym został wybrany: 

― SZCZYGIEŁ Mariusz, 

z listy nr 19 KWW #21-300. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 712; 

4) karty do głosowania wydano 351 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 350; 

6) głosów ważnych oddano 345; 

7) radnym został wybrany: 

― ZAWADA Marek, 

z listy nr 20 KWW RADZYŃ MOJE MIASTO. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 923; 

4) karty do głosowania wydano 531 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 530; 

6) głosów ważnych oddano 512; 

7) radnym został wybrany: 

― ADAMSKI Adam Kazimierz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 861; 

4) karty do głosowania wydano 479 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 479; 

6) głosów ważnych oddano 455; 

7) radnym został wybrany: 

― WIATER Karol Piotr, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 721; 

4) karty do głosowania wydano 415 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 415; 

6) głosów ważnych oddano 409; 

7) radnym został wybrany: 

― SKOWRON Piotr, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 729; 

4) karty do głosowania wydano 409 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 409; 

6) głosów ważnych oddano 399; 

7) radnym został wybrany: 

― SIEROMSKI Włodzimierz Stanisław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 124. 

Wybory do Rady Gminy Radzyń Podlaski 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6578. 

3. Karty do głosowania wydano 3875 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3875 osób, to jest 

58,91% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3824, to jest 98,68% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 51, to jest 1,32% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 15, to jest 29,41%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 36, to jest 

70,59%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 



554 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 397; 

4) karty do głosowania wydano 212 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 212; 

6) głosów ważnych oddano 210; 

7) radną została wybrana: 

― FRĄCZEK Maria, 

z listy nr 17 KWW DANIELA GROCHOWSKIEGO. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 362; 

4) karty do głosowania wydano 216 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 216; 

6) głosów ważnych oddano 213; 

7) radną została wybrana: 

― SZWED Agnieszka, 

z listy nr 17 KWW DANIELA GROCHOWSKIEGO. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 416; 

4) karty do głosowania wydano 233 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 233; 

6) głosów ważnych oddano 229; 

7) radnym został wybrany: 

― KOCZKODAJ Ireneusz Łukasz, 

z listy nr 16 KWW WIESŁAWA MAZURKA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 427; 

4) karty do głosowania wydano 248 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 248; 

6) głosów ważnych oddano 246; 

7) radną została wybrana: 

― GROCHOŁA Anna Joanna, 
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z listy nr 16 KWW WIESŁAWA MAZURKA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 338; 

4) karty do głosowania wydano 201 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 202; 

6) głosów ważnych oddano 199; 

7) radnym został wybrany: 

― ROSIŃSKI Henryk, 

z listy nr 8 KWW KUKIZ'15. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 439; 

4) karty do głosowania wydano 270 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 269; 

6) głosów ważnych oddano 268; 

7) radnym został wybrany: 

― BIERNACKI Waldemar, 

z listy nr 16 KWW WIESŁAWA MAZURKA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 396; 

4) karty do głosowania wydano 195 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 195; 

6) głosów ważnych oddano 193; 

7) radnym został wybrany: 

― GOS Arkadiusz, 

z listy nr 17 KWW DANIELA GROCHOWSKIEGO. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 456; 

4) karty do głosowania wydano 283 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 283; 

6) głosów ważnych oddano 277; 
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7) radną została wybrana: 

― MIRONIUK Halina, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 638; 

4) karty do głosowania wydano 348 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 348; 

6) głosów ważnych oddano 343; 

7) radnym został wybrany: 

― KRÓL Ryszard, 

z listy nr 8 KWW KUKIZ'15. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 225; 

4) karty do głosowania wydano 155 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155; 

6) głosów ważnych oddano 152; 

7) radnym został wybrany: 

― SKWARA Przemysław, 

z listy nr 16 KWW WIESŁAWA MAZURKA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 417; 

4) karty do głosowania wydano 280 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 280; 

6) głosów ważnych oddano 278; 

7) radną została wybrana: 

― PALICA Barbara, 

z listy nr 16 KWW WIESŁAWA MAZURKA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 643; 

4) karty do głosowania wydano 393 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 393; 

6) głosów ważnych oddano 387; 

7) radnym został wybrany: 

― BOSKO Piotr Dariusz, 

z listy nr 16 KWW WIESŁAWA MAZURKA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 418; 

4) karty do głosowania wydano 216 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 216; 

6) głosów ważnych oddano 213; 

7) radną została wybrana: 

― PIEŚKO Elżbieta, 

z listy nr 17 KWW DANIELA GROCHOWSKIEGO. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 465; 

4) karty do głosowania wydano 302 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 302; 

6) głosów ważnych oddano 296; 

7) radną została wybrana: 

― MALISZEWSKA Halina Wiesława, 

z listy nr 17 KWW DANIELA GROCHOWSKIEGO. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 541; 

4) karty do głosowania wydano 323 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 323; 

6) głosów ważnych oddano 320; 

7) radnym został wybrany: 

― WIERZCHOWSKI Michał, 

z listy nr 17 KWW DANIELA GROCHOWSKIEGO. 
 

 

Rozdział 125. 

Wybory do Rady Gminy Rejowiec Fabryczny 
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Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2295. 

3. Karty do głosowania wydano 1141 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1143 osób, to jest 

49,80% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1125, to jest 98,43% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 18, to jest 1,57% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 4, to jest 22,22%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14, to jest 

77,78%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 6 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 4, nr 10, nr 

11, nr 13, nr 14, nr 15, w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 347; 

4) karty do głosowania wydano 175 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 175; 

6) głosów ważnych oddano 167; 

7) radnym został wybrany: 

― MAZIARZ Mirosław Konrad, 

z listy nr 14 KWW PRZYJAZNA GMINA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 279; 

4) karty do głosowania wydano 109 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 109; 

6) głosów ważnych oddano 109; 

7) radnym został wybrany: 
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― MAZIARCZUK Ryszard, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 228; 

4) karty do głosowania wydano 118 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 118; 

6) głosów ważnych oddano 116; 

7) radną została wybrana: 

― BZOWSKA Czesława, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― SŁOMIŃSKI Janusz, 

z listy nr 14 KWW PRZYJAZNA GMINA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 319; 

4) karty do głosowania wydano 120 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 120; 

6) głosów ważnych oddano 116; 

7) radną została wybrana: 

― JONIK Marzenna Alina, 

z listy nr 15 KWW TOMASZA OZONA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 153; 

4) karty do głosowania wydano 96 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 98; 

6) głosów ważnych oddano 97; 

7) radnym został wybrany: 

― PROKOPIUK Piotr, 

z listy nr 17 KWW PIOTRA PROKOPIUKA. 
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7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 214; 

4) karty do głosowania wydano 143 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 143; 

6) głosów ważnych oddano 141; 

7) radnym został wybrany: 

― DUDEK Wiesław, 

z listy nr 16 KWW ,, ZIEMIA CHEŁMSKA ''. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 199; 

4) karty do głosowania wydano 88 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 88; 

6) głosów ważnych oddano 87; 

7) radnym został wybrany: 

― OZON Tomasz, 

z listy nr 15 KWW TOMASZA OZONA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 234; 

4) karty do głosowania wydano 126 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126; 

6) głosów ważnych oddano 126; 

7) radnym został wybrany: 

― GRĄDKOWSKI Andrzej Krzysztof, 

z listy nr 16 KWW ,, ZIEMIA CHEŁMSKA ''. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― ŚWIDERCZUK Barbara, 

z listy nr 14 KWW PRZYJAZNA GMINA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― KORZENIOWSKA Aneta Dorota, 

z listy nr 14 KWW PRZYJAZNA GMINA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 322; 

4) karty do głosowania wydano 166 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 166; 

6) głosów ważnych oddano 166; 

7) radnym został wybrany: 

― KAPELUSZNY Kamil, 

z listy nr 18 KWW KAMILA KAPELUSZNEGO. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― JÓŹWICKA Czesława, 

z listy nr 14 KWW PRZYJAZNA GMINA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― WOŹNIAK Danuta, 

z listy nr 14 KWW PRZYJAZNA GMINA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KOSUT Mirosław, 

z listy nr 14 KWW PRZYJAZNA GMINA. 
 

 

Rozdział 126. 

Wybory do Rady Miasta Rejowiec Fabryczny 

Oddział 1. 

Dane ogólne 
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1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3639. 

3. Karty do głosowania wydano 2042 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2042 osób, to jest 

56,11% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1999, to jest 97,89% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 43, to jest 2,11% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 13, to jest 30,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 30, to jest 

69,77%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 333; 

4) karty do głosowania wydano 179 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 179; 

6) głosów ważnych oddano 176; 

7) radnym został wybrany: 

― PARADA Marek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 170; 

4) karty do głosowania wydano 98 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 98; 

6) głosów ważnych oddano 94; 

7) radnym został wybrany: 

― SZCZOŁKO Arkadiusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 148; 

4) karty do głosowania wydano 95 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 95; 

6) głosów ważnych oddano 94; 

7) radnym został wybrany: 

― DANIELEWICZ Leszek, 

z listy nr 14 KWW WSPÓLNOTA MIASTA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 330; 

4) karty do głosowania wydano 203 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203; 

6) głosów ważnych oddano 198; 

7) radnym został wybrany: 

― SŁOTWIŃSKI Jacek, 

z listy nr 14 KWW WSPÓLNOTA MIASTA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 171; 

4) karty do głosowania wydano 91 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 91; 

6) głosów ważnych oddano 91; 

7) radną została wybrana: 

― JOSZCZUK Agnieszka Jolanta, 

z listy nr 14 KWW WSPÓLNOTA MIASTA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 201; 

4) karty do głosowania wydano 119 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 119; 

6) głosów ważnych oddano 118; 

7) radnym został wybrany: 

― KISTER Krzysztof Bogusław, 

z listy nr 14 KWW WSPÓLNOTA MIASTA. 
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7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 294; 

4) karty do głosowania wydano 160 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160; 

6) głosów ważnych oddano 155; 

7) radną została wybrana: 

― TYRAŃSKA Dorota, 

z listy nr 14 KWW WSPÓLNOTA MIASTA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 222; 

4) karty do głosowania wydano 103 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 103; 

6) głosów ważnych oddano 95; 

7) radną została wybrana: 

― WIŚNIEWSKA Henryka Zofia, 

z listy nr 14 KWW WSPÓLNOTA MIASTA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 314; 

4) karty do głosowania wydano 158 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 

6) głosów ważnych oddano 158; 

7) radnym został wybrany: 

― KOCIUBIŃSKI Piotr, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 194; 

4) karty do głosowania wydano 125 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 125; 

6) głosów ważnych oddano 121; 

7) radną została wybrana: 

― PILIPCZUK Anna Lidia, 
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z listy nr 17 KWW ANNY PILIPCZUK. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 238; 

4) karty do głosowania wydano 102 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 102; 

6) głosów ważnych oddano 98; 

7) radną została wybrana: 

― WENECKA Barbara, 

z listy nr 14 KWW WSPÓLNOTA MIASTA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 241; 

4) karty do głosowania wydano 143 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 143; 

6) głosów ważnych oddano 142; 

7) radnym został wybrany: 

― SMYL Zbigniew Marian, 

z listy nr 14 KWW WSPÓLNOTA MIASTA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 247; 

4) karty do głosowania wydano 140 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 140; 

6) głosów ważnych oddano 137; 

7) radnym został wybrany: 

― GRAMS Mariusz, 

z listy nr 14 KWW WSPÓLNOTA MIASTA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 202; 

4) karty do głosowania wydano 122 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122; 

6) głosów ważnych oddano 121; 
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7) radnym został wybrany: 

― SZWED Robert, 

z listy nr 14 KWW WSPÓLNOTA MIASTA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 334; 

4) karty do głosowania wydano 204 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204; 

6) głosów ważnych oddano 201; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁOPONG Piotr Longin, 

z listy nr 14 KWW WSPÓLNOTA MIASTA. 
 

 

Rozdział 127. 

Wybory do Rady Gminy Rokitno 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1918. 

3. Karty do głosowania wydano 1033 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1033 osób, to jest 

53,86% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1004, to jest 97,19% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 29, to jest 2,81% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 2, to jest 6,90%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 27, to jest 

93,10%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 5, nr 8, nr 15, 

w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 171; 

4) karty do głosowania wydano 99 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 99; 

6) głosów ważnych oddano 96; 

7) radną została wybrana: 

― CZYŻAK Beata, 

z listy nr 14 KWW GMINA ROKITNO WSPÓLNY DOM. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 171; 

4) karty do głosowania wydano 102 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 102; 

6) głosów ważnych oddano 95; 

7) radnym został wybrany: 

― DANILUK Mariusz Franciszek, 

z listy nr 14 KWW GMINA ROKITNO WSPÓLNY DOM. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 189; 

4) karty do głosowania wydano 119 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 119; 

6) głosów ważnych oddano 117; 

7) radnym został wybrany: 

― TUR Paweł Tomasz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 137; 

4) karty do głosowania wydano 70 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 70; 

6) głosów ważnych oddano 70; 

7) radnym został wybrany: 

― BAZYLUK Stanisław, 
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z listy nr 14 KWW GMINA ROKITNO WSPÓLNY DOM. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― WEREMCZUK Elżbieta Grażyna, 

z listy nr 14 KWW GMINA ROKITNO WSPÓLNY DOM. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 163; 

4) karty do głosowania wydano 89 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 89; 

6) głosów ważnych oddano 85; 

7) radnym został wybrany: 

― RAD Henryk Jan, 

z listy nr 14 KWW GMINA ROKITNO WSPÓLNY DOM. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 159; 

4) karty do głosowania wydano 101 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 101; 

6) głosów ważnych oddano 97; 

7) radnym został wybrany: 

― NICZYPORUK Zbigniew, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― ŻUK Eugeniusz Sławomir, 

z listy nr 14 KWW GMINA ROKITNO WSPÓLNY DOM. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 95; 

4) karty do głosowania wydano 32 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 32; 

6) głosów ważnych oddano 31; 

7) radnym został wybrany: 

― MICHALUK Damian, 

z listy nr 14 KWW GMINA ROKITNO WSPÓLNY DOM. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 144; 

4) karty do głosowania wydano 84 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 84; 

6) głosów ważnych oddano 81; 

7) radną została wybrana: 

― KWIATKOWSKA Grażyna Franciszka, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 214; 

4) karty do głosowania wydano 95 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 95; 

6) głosów ważnych oddano 92; 

7) radną została wybrana: 

― NICZYPORUK Anna, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 102; 

4) karty do głosowania wydano 51 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 51; 

6) głosów ważnych oddano 49; 

7) radną została wybrana: 

― MIELNICZUK Elżbieta Wioleta, 

z listy nr 14 KWW GMINA ROKITNO WSPÓLNY DOM. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 187; 

4) karty do głosowania wydano 84 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 84; 

6) głosów ważnych oddano 84; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWALUK Wojciech, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 186; 

4) karty do głosowania wydano 107 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 107; 

6) głosów ważnych oddano 107; 

7) radnym został wybrany: 

― MARCZUK Jarosław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― DAWIDZIUK Wojciech Mirosław, 

z listy nr 14 KWW GMINA ROKITNO WSPÓLNY DOM. 
 

 

Rozdział 128. 

Wybory do Rady Gminy Rossosz 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1080. 

3. Karty do głosowania wydano 591 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 590 osób, to jest 54,63% 

uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 575, to jest 97,46% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 15, to jest 2,54% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 15, to jest 

100,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 1, nr 3, nr 4, 

nr 5, nr 6, nr 8, nr 12, w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― DEMIDOWICZ Lucyna, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 139; 

4) karty do głosowania wydano 75 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 74; 

6) głosów ważnych oddano 73; 

7) radnym został wybrany: 

― PAJNOWSKI Andrzej Marek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― ZAN Iwona Izabela, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― BZOWSKI Marian, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― POLUBIEC Ryszard, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KALICKI Piotr Józef, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 104; 

4) karty do głosowania wydano 70 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 70; 

6) głosów ważnych oddano 70; 

7) radnym został wybrany: 

― MARCINKIEWICZ Jan Zenon, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― ZADZIORSKI Tomasz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 130; 

4) karty do głosowania wydano 58 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 58; 

6) głosów ważnych oddano 56; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻUK Marek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 96; 

4) karty do głosowania wydano 51 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 51; 

6) głosów ważnych oddano 48; 

7) radną została wybrana: 

― MAZUREK Barbara, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 166; 

4) karty do głosowania wydano 88 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 88; 

6) głosów ważnych oddano 86; 

7) radną została wybrana: 

― TOMCZAK Urszula Helena, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― SEGEŃ Barbara, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 134; 

4) karty do głosowania wydano 87 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 87; 

6) głosów ważnych oddano 84; 

7) radnym został wybrany: 

― BUJNIK Mirosław Józef, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 149; 

4) karty do głosowania wydano 75 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 75; 

6) głosów ważnych oddano 73; 

7) radnym został wybrany: 

― MIKICIUK Krzysztof Jarosław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 162; 

4) karty do głosowania wydano 87 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 87; 

6) głosów ważnych oddano 85; 

7) radną została wybrana: 

― ONISZCZUK Anna, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

 

Rozdział 129. 

Wybory do Rady Gminy Ruda-Huta 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3673. 

3. Karty do głosowania wydano 1869 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1869 osób, to jest 

50,88% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1841, to jest 98,50% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 28, to jest 1,50% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 3, to jest 10,71%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25, to jest 

89,29%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 



575 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 182; 

4) karty do głosowania wydano 82 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 82; 

6) głosów ważnych oddano 82; 

7) radnym został wybrany: 

― BARTOSZ Mirosław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 180; 

4) karty do głosowania wydano 92 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 92; 

6) głosów ważnych oddano 89; 

7) radnym został wybrany: 

― SAWICKI Bogdan, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 238; 

4) karty do głosowania wydano 117 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 117; 

6) głosów ważnych oddano 115; 

7) radnym został wybrany: 

― ADAMCZUK Paweł Piotr, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 342; 

4) karty do głosowania wydano 192 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 192; 

6) głosów ważnych oddano 187; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁUKASIK Józef, 
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z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 246; 

4) karty do głosowania wydano 131 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 131; 

6) głosów ważnych oddano 131; 

7) radnym został wybrany: 

― DYĆ Marek Julian, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 151; 

4) karty do głosowania wydano 75 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 75; 

6) głosów ważnych oddano 75; 

7) radną została wybrana: 

― NAPIERAJ Agnieszka, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 145; 

4) karty do głosowania wydano 76 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 76; 

6) głosów ważnych oddano 75; 

7) radnym został wybrany: 

― ROŻEK Stanisław Ignacy, 

z listy nr 14 KWW DARIUSZ KALINOWSKI. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 310; 

4) karty do głosowania wydano 160 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160; 

6) głosów ważnych oddano 158; 



577 

7) radną została wybrana: 

― PANASIUK Urszula Elżbieta, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 246; 

4) karty do głosowania wydano 126 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126; 

6) głosów ważnych oddano 124; 

7) radną została wybrana: 

― ZWIERZYŃSKA-SURDEL Monika Alina, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 297; 

4) karty do głosowania wydano 152 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 

6) głosów ważnych oddano 149; 

7) radnym został wybrany: 

― DĄBROWSKI Jarosław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 231; 

4) karty do głosowania wydano 138 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138; 

6) głosów ważnych oddano 137; 

7) radną została wybrana: 

― GILOWSKA-DANICKA Iwona, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 190; 

4) karty do głosowania wydano 119 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 119; 

6) głosów ważnych oddano 116; 

7) radnym został wybrany: 

― ZIELIŃSKI Antoni Ireneusz, 

z listy nr 15 KWW ANTONIEGO ZIELIŃSKIEGO. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 297; 

4) karty do głosowania wydano 119 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 119; 

6) głosów ważnych oddano 116; 

7) radnym został wybrany: 

― LEWCZUK Paweł Andrzej, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 360; 

4) karty do głosowania wydano 183 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183; 

6) głosów ważnych oddano 182; 

7) radną została wybrana: 

― WALCZUK Leokadia, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 258; 

4) karty do głosowania wydano 107 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 107; 

6) głosów ważnych oddano 105; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚLIWA Piotr, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

 

Rozdział 130. 

Wybory do Rady Gminy Rudnik 
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Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2629. 

3. Karty do głosowania wydano 1397 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1396 osób, to jest 

53,10% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1377, to jest 98,64% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 19, to jest 1,36% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 4, to jest 21,05%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 15, to jest 

78,95%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 233; 

4) karty do głosowania wydano 117 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 117; 

6) głosów ważnych oddano 114; 

7) radną została wybrana: 

― KRÓLIKOWSKA Barbara, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 141; 

4) karty do głosowania wydano 70 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 70; 

6) głosów ważnych oddano 69; 

7) radnym został wybrany: 

― JAKUBCZAK Grzegorz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
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3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 244; 

4) karty do głosowania wydano 119 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 118; 

6) głosów ważnych oddano 117; 

7) radną została wybrana: 

― NIEŚPIAŁOWSKA Ewa, 

z listy nr 17 KWW ANDRZEJ GOŁĄB. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 129; 

4) karty do głosowania wydano 79 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 79; 

6) głosów ważnych oddano 77; 

7) radnym został wybrany: 

― KAMIENIECKI Zbigniew Aleksander, 

z listy nr 18 KW STOWARZYSZENIE "WSPÓLNY KRASNYSTAW". 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 160; 

4) karty do głosowania wydano 95 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 95; 

6) głosów ważnych oddano 95; 

7) radnym został wybrany: 

― PYZIK Andrzej Józef, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 157; 

4) karty do głosowania wydano 94 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 94; 

6) głosów ważnych oddano 92; 

7) radną została wybrana: 

― BOBA Barbara, 
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z listy nr 18 KW STOWARZYSZENIE "WSPÓLNY KRASNYSTAW". 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 190; 

4) karty do głosowania wydano 101 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 101; 

6) głosów ważnych oddano 101; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWALIK Roman, 

z listy nr 17 KWW ANDRZEJ GOŁĄB. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 187; 

4) karty do głosowania wydano 103 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 103; 

6) głosów ważnych oddano 102; 

7) radną została wybrana: 

― MERSKA Joanna Jadwiga, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 164; 

4) karty do głosowania wydano 82 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 82; 

6) głosów ważnych oddano 82; 

7) radnym został wybrany: 

― MRÓZ Grzegorz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 132; 

4) karty do głosowania wydano 72 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 72; 

6) głosów ważnych oddano 72; 
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7) radnym został wybrany: 

― PROKOP Andrzej Stanisław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 135; 

4) karty do głosowania wydano 80 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 80; 

6) głosów ważnych oddano 80; 

7) radnym został wybrany: 

― KOSTEK Michał, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 240; 

4) karty do głosowania wydano 116 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 116; 

6) głosów ważnych oddano 114; 

7) radnym został wybrany: 

― KRÓL Grzegorz Tomasz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 184; 

4) karty do głosowania wydano 86 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 86; 

6) głosów ważnych oddano 86; 

7) radnym został wybrany: 

― ROCZEŃ Bogusław Roman, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 147; 

4) karty do głosowania wydano 86 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 86; 

6) głosów ważnych oddano 80; 

7) radną została wybrana: 

― PAWELCZYK Edyta, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 186; 

4) karty do głosowania wydano 97 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 97; 

6) głosów ważnych oddano 96; 

7) radną została wybrana: 

― KARCZEWICZ Irena, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

 

Rozdział 131. 

Wybory do Rady Gminy Rybczewice 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2922. 

3. Karty do głosowania wydano 1603 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1592 osób, to jest 

54,48% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1551, to jest 97,42% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 41, to jest 2,58% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 12, to jest 29,27%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 29, to jest 

70,73%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 150; 

4) karty do głosowania wydano 105 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 105; 

6) głosów ważnych oddano 104; 

7) radnym został wybrany: 

― SZYMANIAK Józef Grzegorz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 145; 

4) karty do głosowania wydano 90 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 90; 

6) głosów ważnych oddano 89; 

7) radną została wybrana: 

― FIGURA-WRONA Magdalena, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 178; 

4) karty do głosowania wydano 96 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 97; 

6) głosów ważnych oddano 94; 

7) radnym został wybrany: 

― WIĄCEK Sławomir Jan, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 207; 

4) karty do głosowania wydano 134 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 134; 

6) głosów ważnych oddano 132; 

7) radnym został wybrany: 

― BOCHYŃSKI Paweł Andrzej, 
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z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 172; 

4) karty do głosowania wydano 93 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 93; 

6) głosów ważnych oddano 91; 

7) radnym został wybrany: 

― ZAJĄC Piotr Józef, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 181; 

4) karty do głosowania wydano 116 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 116; 

6) głosów ważnych oddano 114; 

7) radną została wybrana: 

― SUSZEK Małgorzata Stanisława, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 241; 

4) karty do głosowania wydano 122 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122; 

6) głosów ważnych oddano 118; 

7) radnym został wybrany: 

― SKOREK Bogdan Andrzej, 

z listy nr 15 KWW MIESZKAŃCY GMINY DZIAŁAJMY JUŻ CZAS!. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 159; 

4) karty do głosowania wydano 96 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 96; 

6) głosów ważnych oddano 95; 
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7) radnym został wybrany: 

― WAWRZYCKI Mateusz Piotr, 

z listy nr 16 KWW UCZCIWE RYBCZEWICE. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 202; 

4) karty do głosowania wydano 90 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 90; 

6) głosów ważnych oddano 90; 

7) radnym został wybrany: 

― MAŃKA Dominik Janusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 151; 

4) karty do głosowania wydano 63 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 62; 

6) głosów ważnych oddano 60; 

7) radną została wybrana: 

― JARYMEK Aleksandra, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 256; 

4) karty do głosowania wydano 114 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 114; 

6) głosów ważnych oddano 113; 

7) radną została wybrana: 

― SUSZEK Anna, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 213; 

4) karty do głosowania wydano 136 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 135; 

6) głosów ważnych oddano 129; 

7) radnym został wybrany: 

― FLOR Marcin, 

z listy nr 15 KWW MIESZKAŃCY GMINY DZIAŁAJMY JUŻ CZAS!. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 232; 

4) karty do głosowania wydano 113 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 103; 

6) głosów ważnych oddano 98; 

7) radnym został wybrany: 

― WĄSIK Witold Henryk, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 235; 

4) karty do głosowania wydano 145 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145; 

6) głosów ważnych oddano 142; 

7) radnym został wybrany: 

― MIŚCIUR Lech Stanisław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 200; 

4) karty do głosowania wydano 90 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 90; 

6) głosów ważnych oddano 82; 

7) radnym został wybrany: 

― WAC Marek Bogusław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

 

Rozdział 132. 

Wybory do Rady Gminy Sawin 
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Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4571. 

3. Karty do głosowania wydano 2638 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2638 osób, to jest 

57,71% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2597, to jest 98,45% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 41, to jest 1,55% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 8, to jest 19,51%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 33, to jest 

80,49%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 260; 

4) karty do głosowania wydano 141 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 141; 

6) głosów ważnych oddano 140; 

7) radną została wybrana: 

― ŻUK Dorota Małgorzata, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 316; 

4) karty do głosowania wydano 174 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 174; 

6) głosów ważnych oddano 173; 

7) radną została wybrana: 

― FEDOROWICZ Małgorzata, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
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3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 335; 

4) karty do głosowania wydano 181 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181; 

6) głosów ważnych oddano 177; 

7) radną została wybrana: 

― GŁĄB Bogusława, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 365; 

4) karty do głosowania wydano 228 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 228; 

6) głosów ważnych oddano 227; 

7) radnym został wybrany: 

― STARZYNIEC Tadeusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 249; 

4) karty do głosowania wydano 119 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 119; 

6) głosów ważnych oddano 118; 

7) radnym został wybrany: 

― SKIMINA Ryszard Kazimierz, 

z listy nr 14 KWW JOANNY RZEPECKIEJ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 252; 

4) karty do głosowania wydano 157 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 157; 

6) głosów ważnych oddano 155; 

7) radnym został wybrany: 

― HAWRYLUK Piotr Janusz, 
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z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 394; 

4) karty do głosowania wydano 204 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204; 

6) głosów ważnych oddano 201; 

7) radnym został wybrany: 

― KLOC Zbigniew, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 350; 

4) karty do głosowania wydano 181 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181; 

6) głosów ważnych oddano 181; 

7) radnym został wybrany: 

― KĘDZIERAWSKI Andrzej, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 278; 

4) karty do głosowania wydano 129 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 129; 

6) głosów ważnych oddano 128; 

7) radnym został wybrany: 

― TRACZYŃSKI Łukasz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 263; 

4) karty do głosowania wydano 163 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 166; 

6) głosów ważnych oddano 163; 
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7) radną została wybrana: 

― WOŁOSZKIEWICZ Iwona, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 300; 

4) karty do głosowania wydano 186 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183; 

6) głosów ważnych oddano 176; 

7) radną została wybrana: 

― WOŁOSZKIEWICZ Halina, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 310; 

4) karty do głosowania wydano 213 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 213; 

6) głosów ważnych oddano 209; 

7) radnym został wybrany: 

― ADAMOWICZ Wojciech, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 263; 

4) karty do głosowania wydano 174 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 174; 

6) głosów ważnych oddano 168; 

7) radną została wybrana: 

― KUBIAK-SKÓRZEWSKA Maria, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 250; 

4) karty do głosowania wydano 149 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 149; 

6) głosów ważnych oddano 146; 

7) radnym został wybrany: 

― KRZANOWSKI Zbigniew Mirosław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 386; 

4) karty do głosowania wydano 239 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 239; 

6) głosów ważnych oddano 235; 

7) radną została wybrana: 

― CHLEBIO Teresa Marianna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 133. 

Wybory do Rady Gminy Serniki 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3774. 

3. Karty do głosowania wydano 2345 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2344 osób, to jest 

62,11% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2288, to jest 97,61% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 56, to jest 2,39% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 21, to jest 37,50%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 35, to jest 

62,50%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 13, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 
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1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 283; 

4) karty do głosowania wydano 163 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163; 

6) głosów ważnych oddano 157; 

7) radną została wybrana: 

― SIODŁOWSKA Ewa Agnieszka, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 349; 

4) karty do głosowania wydano 214 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 213; 

6) głosów ważnych oddano 205; 

7) radnym został wybrany: 

― NOWOSACKI Sławomir Piotr, 

z listy nr 13 KWW WSPÓLNE DOBRO GMINY. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 208; 

4) karty do głosowania wydano 97 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 97; 

6) głosów ważnych oddano 96; 

7) radnym został wybrany: 

― WYSOK Antoni, 

z listy nr 13 KWW WSPÓLNE DOBRO GMINY. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 262; 

4) karty do głosowania wydano 175 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 175; 

6) głosów ważnych oddano 168; 

7) radną została wybrana: 

― TCHURZ Joanna, 



594 

z listy nr 15 KWW SERNIKI. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 353; 

4) karty do głosowania wydano 222 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 222; 

6) głosów ważnych oddano 217; 

7) radnym został wybrany: 

― PYDYŚ Michał, 

z listy nr 13 KWW WSPÓLNE DOBRO GMINY. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 211; 

4) karty do głosowania wydano 148 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 148; 

6) głosów ważnych oddano 144; 

7) radną została wybrana: 

― DZIDO-GOŁĘBOWSKA Ewa, 

z listy nr 14 KWW GMIN POWIATU LUBARTOWSKIEGO. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 238; 

4) karty do głosowania wydano 175 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 175; 

6) głosów ważnych oddano 169; 

7) radnym został wybrany: 

― SZYCH Piotr, 

z listy nr 13 KWW WSPÓLNE DOBRO GMINY. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 389; 

4) karty do głosowania wydano 237 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 237; 

6) głosów ważnych oddano 235; 
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7) radnym został wybrany: 

― WOŹNIAK Czesław Sławomir, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 327; 

4) karty do głosowania wydano 203 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203; 

6) głosów ważnych oddano 200; 

7) radną została wybrana: 

― WŁOCH Izabela Anna, 

z listy nr 13 KWW WSPÓLNE DOBRO GMINY. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 139; 

4) karty do głosowania wydano 95 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 95; 

6) głosów ważnych oddano 95; 

7) radną została wybrana: 

― KŁODA Lucyna Teresa, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 364; 

4) karty do głosowania wydano 245 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 245; 

6) głosów ważnych oddano 240; 

7) radnym został wybrany: 

― BARSZCZYK Józef, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 211; 

4) karty do głosowania wydano 122 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122; 

6) głosów ważnych oddano 120; 

7) radnym został wybrany: 

― POMORSKI Tomasz, 

z listy nr 13 KWW WSPÓLNE DOBRO GMINY. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― SKUBISZ Marek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 197; 

4) karty do głosowania wydano 108 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 108; 

6) głosów ważnych oddano 104; 

7) radną została wybrana: 

― BŁASZCZAK Dorota Aleksandra, 

z listy nr 13 KWW WSPÓLNE DOBRO GMINY. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 243; 

4) karty do głosowania wydano 141 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 141; 

6) głosów ważnych oddano 138; 

7) radną została wybrana: 

― KUŚPIT Małgorzata, 

z listy nr 15 KWW SERNIKI. 
 

 

Rozdział 134. 

Wybory do Rady Gminy Serokomla 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3292. 

3. Karty do głosowania wydano 2169 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2143 osób, to jest 

65,10% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2093, to jest 97,67% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 50, to jest 2,33% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 11, to jest 22,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 39, to jest 

78,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 185; 

4) karty do głosowania wydano 112 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 112; 

6) głosów ważnych oddano 109; 

7) radnym został wybrany: 

― SYTA Grzegorz Henryk, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 219; 

4) karty do głosowania wydano 142 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142; 

6) głosów ważnych oddano 137; 

7) radnym został wybrany: 

― CYBULSKI Paweł, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 143; 

4) karty do głosowania wydano 107 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 107; 

6) głosów ważnych oddano 106; 

7) radnym został wybrany: 

― JASTRZĘBSKI Piotr, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 231; 

4) karty do głosowania wydano 150 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 150; 

6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radnym został wybrany: 

― CIOŁEK Arkadiusz Tomasz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 199; 

4) karty do głosowania wydano 155 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155; 

6) głosów ważnych oddano 154; 

7) radnym został wybrany: 

― CZAJKA Mieczysław Wacław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 219; 

4) karty do głosowania wydano 148 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 148; 

6) głosów ważnych oddano 146; 

7) radnym został wybrany: 

― ORŁOWSKI Rafał, 

z listy nr 16 KWW KRZYSZTOFA STĘPNIAKA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 278; 

4) karty do głosowania wydano 184 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 184; 

6) głosów ważnych oddano 171; 

7) radną została wybrana: 

― MAGNUSZEWSKA Anna, 

z listy nr 14 KW PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 202; 

4) karty do głosowania wydano 131 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 131; 

6) głosów ważnych oddano 130; 

7) radnym został wybrany: 

― WITEK Robert, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 209; 

4) karty do głosowania wydano 145 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145; 

6) głosów ważnych oddano 144; 

7) radnym został wybrany: 

― DREJKA Tadeusz, 

z listy nr 14 KW PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 262; 

4) karty do głosowania wydano 165 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 165; 

6) głosów ważnych oddano 161; 

7) radnym został wybrany: 

― FUTERA Józef Włodzimierz, 
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z listy nr 14 KW PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 266; 

4) karty do głosowania wydano 164 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 

6) głosów ważnych oddano 156; 

7) radną została wybrana: 

― JASIŃSKA Danuta Jadwiga, 

z listy nr 14 KW PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 260; 

4) karty do głosowania wydano 176 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 176; 

6) głosów ważnych oddano 173; 

7) radnym został wybrany: 

― KOPCIŃSKI Karol, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 173; 

4) karty do głosowania wydano 101 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 101; 

6) głosów ważnych oddano 98; 

7) radną została wybrana: 

― BĄBOL Małgorzata, 

z listy nr 16 KWW KRZYSZTOFA STĘPNIAKA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 199; 

4) karty do głosowania wydano 121 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 95; 

6) głosów ważnych oddano 95; 
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7) radnym został wybrany: 

― KOZARSKI Janusz Marek, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 247; 

4) karty do głosowania wydano 168 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168; 

6) głosów ważnych oddano 168; 

7) radnym został wybrany: 

― SOBISZEK Andrzej, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

 

Rozdział 135. 

Wybory do Rady Miejskiej w Siedliszczu 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5253, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 2234 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2235 osób, to jest 

42,55% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2164, to jest 96,82% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 71, to jest 3,18% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 9, to jest 12,68%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 62, to jest 

87,32%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 11, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 
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1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 391; 

4) karty do głosowania wydano 134 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 134; 

6) głosów ważnych oddano 125; 

7) radną została wybrana: 

― CZERNIAK Diana Katarzyna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 446; 

4) karty do głosowania wydano 126 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126; 

6) głosów ważnych oddano 119; 

7) radną została wybrana: 

― KOZŁOWSKA Elżbieta Krystyna, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 332; 

4) karty do głosowania wydano 156 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 156; 

6) głosów ważnych oddano 153; 

7) radnym został wybrany: 

― POLISZUK Ryszard, 

z listy nr 15 KWW HIERONIMA ZONIKA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 461; 

4) karty do głosowania wydano 222 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 222; 

6) głosów ważnych oddano 220; 

7) radnym został wybrany: 

― JĘDRUSZAK Leszek, 
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z listy nr 15 KWW HIERONIMA ZONIKA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 378; 

4) karty do głosowania wydano 173 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 173; 

6) głosów ważnych oddano 168; 

7) radną została wybrana: 

― PIOTROWSKA Ewa Anna, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 182; 

4) karty do głosowania wydano 91 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 91; 

6) głosów ważnych oddano 86; 

7) radnym został wybrany: 

― PAWLAK Jacek, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 394; 

4) karty do głosowania wydano 189 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 189; 

6) głosów ważnych oddano 185; 

7) radnym został wybrany: 

― GUGUŁKA Mariusz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 450; 

4) karty do głosowania wydano 176 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 176; 

6) głosów ważnych oddano 172; 
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7) radnym został wybrany: 

― KLIN Tomasz Tadeusz, 

z listy nr 15 KWW HIERONIMA ZONIKA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 325; 

4) karty do głosowania wydano 146 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 

6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radnym został wybrany: 

― WANARSKI Mirosław, 

z listy nr 15 KWW HIERONIMA ZONIKA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 459; 

4) karty do głosowania wydano 160 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160; 

6) głosów ważnych oddano 157; 

7) radnym został wybrany: 

― STUDZIŃSKI Tomasz Marcin, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― ZALEWSKI Józef Bogdan, 

z listy nr 15 KWW HIERONIMA ZONIKA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 425; 

4) karty do głosowania wydano 160 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160; 

6) głosów ważnych oddano 155; 

7) radnym został wybrany: 

― PODKAŃSKI Robert, 
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z listy nr 15 KWW HIERONIMA ZONIKA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 327; 

4) karty do głosowania wydano 175 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 176; 

6) głosów ważnych oddano 156; 

7) radnym został wybrany: 

― SZARUGA Kamil Jerzy, 

z listy nr 15 KWW HIERONIMA ZONIKA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 318; 

4) karty do głosowania wydano 152 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 

6) głosów ważnych oddano 150; 

7) radnym został wybrany: 

― POSTURZYŃSKI Sławomir Mirosław, 

z listy nr 15 KWW HIERONIMA ZONIKA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 365, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 174 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 174; 

6) głosów ważnych oddano 173; 

7) radnym został wybrany: 

― PRAŻNOWSKI Wiesław, 

z listy nr 15 KWW HIERONIMA ZONIKA. 
 

 

Rozdział 136. 

Wybory do Rady Gminy Siemień 

Oddział 1. 

Dane ogólne 
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1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3805. 

3. Karty do głosowania wydano 2118 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2119 osób, to jest 

55,69% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2083, to jest 98,30% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 36, to jest 1,70% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 6, to jest 16,67%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 30, to jest 

83,33%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 230; 

4) karty do głosowania wydano 139 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138; 

6) głosów ważnych oddano 133; 

7) radną została wybrana: 

― KOLASIŃSKA Anna, 

z listy nr 16 KWW AKTYWNA GMINA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 239; 

4) karty do głosowania wydano 166 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 166; 

6) głosów ważnych oddano 162; 

7) radnym został wybrany: 

― TELEON Stanisław Józef, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 259; 

4) karty do głosowania wydano 162 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162; 

6) głosów ważnych oddano 158; 

7) radną została wybrana: 

― JAKUBIUK Anna, 

z listy nr 16 KWW AKTYWNA GMINA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 366; 

4) karty do głosowania wydano 205 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 205; 

6) głosów ważnych oddano 204; 

7) radną została wybrana: 

― KOPEĆ Małgorzata, 

z listy nr 16 KWW AKTYWNA GMINA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 235; 

4) karty do głosowania wydano 132 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 133; 

6) głosów ważnych oddano 128; 

7) radną została wybrana: 

― GRYGOREWICZ Janina Anna, 

z listy nr 16 KWW AKTYWNA GMINA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 284; 

4) karty do głosowania wydano 147 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 148; 

6) głosów ważnych oddano 147; 

7) radnym został wybrany: 

― DANILKIEWICZ Leszek Marian, 

z listy nr 16 KWW AKTYWNA GMINA. 
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7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 308; 

4) karty do głosowania wydano 190 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 190; 

6) głosów ważnych oddano 188; 

7) radnym został wybrany: 

― MALISZEWSKI Bartłomiej Marcin, 

z listy nr 16 KWW AKTYWNA GMINA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 160; 

4) karty do głosowania wydano 86 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 86; 

6) głosów ważnych oddano 86; 

7) radną została wybrana: 

― KONARSKA Małgorzata Maria, 

z listy nr 16 KWW AKTYWNA GMINA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 185; 

4) karty do głosowania wydano 70 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 70; 

6) głosów ważnych oddano 68; 

7) radnym został wybrany: 

― MRÓZ Ryszard, 

z listy nr 16 KWW AKTYWNA GMINA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 292; 

4) karty do głosowania wydano 154 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 154; 

6) głosów ważnych oddano 153; 

7) radnym został wybrany: 

― MUSIK Krzysztof, 
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z listy nr 16 KWW AKTYWNA GMINA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 273; 

4) karty do głosowania wydano 147 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 

6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radnym został wybrany: 

― CYMERMAN Paweł, 

z listy nr 16 KWW AKTYWNA GMINA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 255; 

4) karty do głosowania wydano 152 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 

6) głosów ważnych oddano 147; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁUKASIK Rafał Mirosław, 

z listy nr 17 KWW SAMORZĄDOWA INICJATYWA SPOŁECZNA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 182; 

4) karty do głosowania wydano 100 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 100; 

6) głosów ważnych oddano 100; 

7) radną została wybrana: 

― DZIEWULSKA Bożena, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 265; 

4) karty do głosowania wydano 130 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 130; 

6) głosów ważnych oddano 128; 
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7) radną została wybrana: 

― BYK Barbara Teresa, 

z listy nr 16 KWW AKTYWNA GMINA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 272; 

4) karty do głosowania wydano 138 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138; 

6) głosów ważnych oddano 136; 

7) radnym został wybrany: 

― WÓJCIK Janusz, 

z listy nr 16 KWW AKTYWNA GMINA. 
 

 

Rozdział 137. 

Wybory do Rady Gminy Siennica Różana 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2591. 

3. Karty do głosowania wydano 1447 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1448 osób, to jest 

55,89% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1428, to jest 98,62% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 20, to jest 1,38% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 2, to jest 10,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18, to jest 

90,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 7, nr 9, nr 10, 

nr 14, w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 168; 

4) karty do głosowania wydano 122 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122; 

6) głosów ważnych oddano 120; 

7) radnym został wybrany: 

― KORKOSZ Andrzej, 

z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA 

KORKOSZA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 216; 

4) karty do głosowania wydano 124 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 124; 

6) głosów ważnych oddano 122; 

7) radnym został wybrany: 

― KNAP Sławomir Antoni, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 244; 

4) karty do głosowania wydano 149 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 150; 

6) głosów ważnych oddano 150; 

7) radnym został wybrany: 

― BANACH Piotr Paweł, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 285; 

4) karty do głosowania wydano 140 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 140; 

6) głosów ważnych oddano 138; 

7) radną została wybrana: 

― JELEŃ Maria, 
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z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 272; 

4) karty do głosowania wydano 134 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 134; 

6) głosów ważnych oddano 129; 

7) radną została wybrana: 

― ZAWORSKA Agnieszka Helena, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 265; 

4) karty do głosowania wydano 152 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 

6) głosów ważnych oddano 151; 

7) radnym został wybrany: 

― GÓRNY Piotr, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― KILIAŃSKA Maria, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 142; 

4) karty do głosowania wydano 83 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 83; 

6) głosów ważnych oddano 82; 

7) radnym został wybrany: 

― SĘCZKOWSKI Dariusz Jan, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― KIELECH Grażyna Ewa, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KARGUL Bogdan Mirosław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 294; 

4) karty do głosowania wydano 161 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161; 

6) głosów ważnych oddano 159; 

7) radną została wybrana: 

― DUBAJ Marzena Beata, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 182; 

4) karty do głosowania wydano 107 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 107; 

6) głosów ważnych oddano 107; 

7) radną została wybrana: 

― PACYK Alicja Teresa, 

z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA 

KORKOSZA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 203; 

4) karty do głosowania wydano 100 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 100; 
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6) głosów ważnych oddano 98; 

7) radnym został wybrany: 

― MIELNICZUK Marian Tadeusz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― POPIK Wiesława, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 320; 

4) karty do głosowania wydano 175 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 175; 

6) głosów ważnych oddano 172; 

7) radnym został wybrany: 

― KOŁTUN Piotr Jan, 

z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA 

KORKOSZA. 
 

 

Rozdział 138. 

Wybory do Rady Gminy Sitno 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5510. 

3. Karty do głosowania wydano 2867 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2867 osób, to jest 

52,03% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2821, to jest 98,40% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 46, to jest 1,60% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 13, to jest 28,26%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 33, to jest 

71,74%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 318; 

4) karty do głosowania wydano 203 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203; 

6) głosów ważnych oddano 202; 

7) radnym został wybrany: 

― MAZUREK Adam, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 541; 

4) karty do głosowania wydano 285 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 285; 

6) głosów ważnych oddano 282; 

7) radnym został wybrany: 

― PYŚ Kamil, 

z listy nr 18 KWW TRADYCJA I ROZWÓJ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 534; 

4) karty do głosowania wydano 280 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 280; 

6) głosów ważnych oddano 274; 

7) radnym został wybrany: 

― BLASZKA Krzysztof, 

z listy nr 18 KWW TRADYCJA I ROZWÓJ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 355; 
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4) karty do głosowania wydano 165 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 165; 

6) głosów ważnych oddano 161; 

7) radnym został wybrany: 

― GĄSIOR Tomasz, 

z listy nr 18 KWW TRADYCJA I ROZWÓJ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 489; 

4) karty do głosowania wydano 253 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 253; 

6) głosów ważnych oddano 245; 

7) radnym został wybrany: 

― GAZDA Antoni Marian, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 349; 

4) karty do głosowania wydano 172 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 171; 

6) głosów ważnych oddano 168; 

7) radnym został wybrany: 

― KOZAK Leszek Krzysztof, 

z listy nr 18 KWW TRADYCJA I ROZWÓJ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 389; 

4) karty do głosowania wydano 229 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 229; 

6) głosów ważnych oddano 227; 

7) radną została wybrana: 

― WIECH Violetta Iwona, 

z listy nr 18 KWW TRADYCJA I ROZWÓJ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 260; 

4) karty do głosowania wydano 152 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 

6) głosów ważnych oddano 150; 

7) radnym został wybrany: 

― BRZOZOWSKI Lech, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 183; 

4) karty do głosowania wydano 94 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 94; 

6) głosów ważnych oddano 93; 

7) radną została wybrana: 

― BLASZKA Grażyna Małgorzata, 

z listy nr 17 KWW SITNO TO MY. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 240; 

4) karty do głosowania wydano 132 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 132; 

6) głosów ważnych oddano 130; 

7) radnym został wybrany: 

― TOKARZ Kazimierz, 

z listy nr 18 KWW TRADYCJA I ROZWÓJ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 384; 

4) karty do głosowania wydano 188 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 189; 

6) głosów ważnych oddano 187; 

7) radnym został wybrany: 

― RYSZCZUK Jan Andrzej, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
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12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 448; 

4) karty do głosowania wydano 209 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 209; 

6) głosów ważnych oddano 205; 

7) radnym został wybrany: 

― KWAPISZ Radosław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 419; 

4) karty do głosowania wydano 202 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 202; 

6) głosów ważnych oddano 201; 

7) radnym został wybrany: 

― WYDMAŃSKI Władysław Stanisław, 

z listy nr 16 KWW PRZYJAZNA GMINA SITNO. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 229; 

4) karty do głosowania wydano 124 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 124; 

6) głosów ważnych oddano 120; 

7) radną została wybrana: 

― KOTARSKA Roksana Natalia, 

z listy nr 17 KWW SITNO TO MY. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 372; 

4) karty do głosowania wydano 179 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 179; 

6) głosów ważnych oddano 176; 

7) radnym został wybrany: 

― ZWOLAK Krzysztof, 



619 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 139. 

Wybory do Rady Gminy Skierbieszów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3697. 

3. Karty do głosowania wydano 2186 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2173 osób, to jest 

58,78% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2127, to jest 97,88% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 46, to jest 2,12% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 16, to jest 34,78%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 30, to jest 

65,22%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 4, nr 7, w 

których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 323; 

4) karty do głosowania wydano 201 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 201; 

6) głosów ważnych oddano 200; 

7) radnym został wybrany: 

― KOT Piotr, 

z listy nr 17 KWW STANISŁAWA SOKALA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 290; 

4) karty do głosowania wydano 178 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 178; 

6) głosów ważnych oddano 170; 

7) radnym został wybrany: 

― WĘCŁAWIK Bartłomiej Mariusz, 

z listy nr 17 KWW STANISŁAWA SOKALA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 327; 

4) karty do głosowania wydano 200 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 200; 

6) głosów ważnych oddano 196; 

7) radnym został wybrany: 

― PSZENNIAK Jacek Franciszek, 

z listy nr 17 KWW STANISŁAWA SOKALA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KRASNOPOLSKI Jacek, 

z listy nr 17 KWW STANISŁAWA SOKALA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 387; 

4) karty do głosowania wydano 205 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 200; 

6) głosów ważnych oddano 200; 

7) radnym został wybrany: 

― MAZUREK Sławomir, 

z listy nr 17 KWW STANISŁAWA SOKALA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 246; 

4) karty do głosowania wydano 116 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 116; 

6) głosów ważnych oddano 113; 

7) radnym został wybrany: 

― CHRZAN Dariusz, 

z listy nr 16 KWW ROLNICZY KOMITET WYBORCZY. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― GOLEŃ Andrzej Stanisław, 

z listy nr 16 KWW ROLNICZY KOMITET WYBORCZY. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 252; 

4) karty do głosowania wydano 140 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 132; 

6) głosów ważnych oddano 131; 

7) radną została wybrana: 

― RYCAJ Barbara Ewa, 

z listy nr 16 KWW ROLNICZY KOMITET WYBORCZY. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 255; 

4) karty do głosowania wydano 125 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 125; 

6) głosów ważnych oddano 122; 

7) radnym został wybrany: 

― KOZAK Andrzej, 

z listy nr 16 KWW ROLNICZY KOMITET WYBORCZY. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 344; 

4) karty do głosowania wydano 192 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 192; 

6) głosów ważnych oddano 182; 
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7) radnym został wybrany: 

― BUCZEK Janusz, 

z listy nr 17 KWW STANISŁAWA SOKALA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 178; 

4) karty do głosowania wydano 121 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 121; 

6) głosów ważnych oddano 119; 

7) radnym został wybrany: 

― MAZURKIEWICZ Marek, 

z listy nr 17 KWW STANISŁAWA SOKALA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 329; 

4) karty do głosowania wydano 220 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 220; 

6) głosów ważnych oddano 212; 

7) radnym został wybrany: 

― WĘCŁAWIK Bohdan, 

z listy nr 17 KWW STANISŁAWA SOKALA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 255; 

4) karty do głosowania wydano 153 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153; 

6) głosów ważnych oddano 149; 

7) radnym został wybrany: 

― JAROSZ Witold Krzysztof, 

z listy nr 17 KWW STANISŁAWA SOKALA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 226; 

4) karty do głosowania wydano 126 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126; 

6) głosów ważnych oddano 126; 

7) radnym został wybrany: 

― WODYK Andrzej Jakub, 

z listy nr 17 KWW STANISŁAWA SOKALA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 285; 

4) karty do głosowania wydano 209 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 209; 

6) głosów ważnych oddano 207; 

7) radnym został wybrany: 

― WOJTASIUK Roman Andrzej, 

z listy nr 17 KWW STANISŁAWA SOKALA. 
 

 

Rozdział 140. 

Wybory do Rady Gminy Sławatycze 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1768. 

3. Karty do głosowania wydano 1118 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1113 osób, to jest 

62,95% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1081, to jest 97,12% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 32, to jest 2,88% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 9, to jest 28,12%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 23, to jest 

71,88%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 12, nr 15, w 

których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 
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1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 138; 

4) karty do głosowania wydano 107 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 107; 

6) głosów ważnych oddano 106; 

7) radnym został wybrany: 

― KADŁUBOWSKI Artur, 

z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARKADIUSZA 

MISZTALA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 169; 

4) karty do głosowania wydano 112 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 112; 

6) głosów ważnych oddano 111; 

7) radnym został wybrany: 

― DĄBROWSKI Jerzy Waldemar, 

z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARKADIUSZA 

MISZTALA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 159; 

4) karty do głosowania wydano 99 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 99; 

6) głosów ważnych oddano 90; 

7) radnym został wybrany: 

― BURACZYŃSKI Wojciech, 

z listy nr 14 KWW GRZEGORZA KIEC. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 134; 

4) karty do głosowania wydano 85 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 82; 

6) głosów ważnych oddano 76; 
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7) radną została wybrana: 

― TYSZCZUK Monika, 

z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARKADIUSZA 

MISZTALA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 145; 

4) karty do głosowania wydano 88 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 87; 

6) głosów ważnych oddano 85; 

7) radnym został wybrany: 

― TRZECIAK Adam, 

z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARKADIUSZA 

MISZTALA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 147; 

4) karty do głosowania wydano 83 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 83; 

6) głosów ważnych oddano 80; 

7) radnym został wybrany: 

― PRADIUCH Krzysztof, 

z listy nr 14 KWW GRZEGORZA KIEC. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 128; 

4) karty do głosowania wydano 81 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 80; 

6) głosów ważnych oddano 77; 

7) radnym został wybrany: 

― RUDZKI Radosław Sławomir, 

z listy nr 14 KWW GRZEGORZA KIEC. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 108; 

4) karty do głosowania wydano 59 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 59; 

6) głosów ważnych oddano 58; 

7) radną została wybrana: 

― SPÓLNA Anna, 

z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARKADIUSZA 

MISZTALA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 154; 

4) karty do głosowania wydano 110 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 110; 

6) głosów ważnych oddano 107; 

7) radną została wybrana: 

― SZCZUR Eugenia Barbara, 

z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARKADIUSZA 

MISZTALA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 134; 

4) karty do głosowania wydano 94 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 94; 

6) głosów ważnych oddano 92; 

7) radnym został wybrany: 

― PANASIEWICZ Tomasz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 109; 

4) karty do głosowania wydano 64 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 64; 

6) głosów ważnych oddano 63; 

7) radną została wybrana: 

― RABCZUK Danuta Bożena, 
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z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARKADIUSZA 

MISZTALA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― HASIUK Nina, 

z listy nr 14 KWW GRZEGORZA KIEC. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 118; 

4) karty do głosowania wydano 70 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 70; 

6) głosów ważnych oddano 70; 

7) radnym został wybrany: 

― ONIESZCZUK Sławomir, 

z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARKADIUSZA 

MISZTALA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 125; 

4) karty do głosowania wydano 66 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 66; 

6) głosów ważnych oddano 66; 

7) radnym został wybrany: 

― NIŚCIORUK Józef Stanisław, 

z listy nr 14 KWW GRZEGORZA KIEC. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― SOBCZUK Dorota Janina, 

z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARKADIUSZA 

MISZTALA. 
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Rozdział 141. 

Wybory do Rady Gminy Sosnowica 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2167. 

3. Karty do głosowania wydano 1436 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1435 osób, to jest 

66,22% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1406, to jest 97,98% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 29, to jest 2,02% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 8, to jest 27,59%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 21, to jest 

72,41%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 137; 

4) karty do głosowania wydano 87 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 87; 

6) głosów ważnych oddano 87; 

7) radnym został wybrany: 

― HOŁOWIENIEC Mariusz Andrzej, 

z listy nr 17 KWW ZIEMIA PARCZEWSKA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 133; 

4) karty do głosowania wydano 105 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 105; 

6) głosów ważnych oddano 105; 

7) radną została wybrana: 
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― DOROŻYŃSKA Barbara Bronisława, 

z listy nr 17 KWW ZIEMIA PARCZEWSKA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 121; 

4) karty do głosowania wydano 91 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 91; 

6) głosów ważnych oddano 89; 

7) radną została wybrana: 

― STANIAK Katarzyna Agnieszka, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 171; 

4) karty do głosowania wydano 125 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 125; 

6) głosów ważnych oddano 123; 

7) radnym został wybrany: 

― CZEKALSKI Wojciech Roman, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 165; 

4) karty do głosowania wydano 121 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 121; 

6) głosów ważnych oddano 118; 

7) radnym został wybrany: 

― OSIELENIEC Maciej, 

z listy nr 18 KWW SAMORZĄDOWA INICJATYWA SPOŁECZNA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 163; 

4) karty do głosowania wydano 118 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 117; 
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6) głosów ważnych oddano 113; 

7) radnym został wybrany: 

― BANCERZ Stanisław, 

z listy nr 17 KWW ZIEMIA PARCZEWSKA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 161; 

4) karty do głosowania wydano 113 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 113; 

6) głosów ważnych oddano 113; 

7) radną została wybrana: 

― KOŁODZIEJ Małgorzata, 

z listy nr 17 KWW ZIEMIA PARCZEWSKA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 184; 

4) karty do głosowania wydano 135 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 135; 

6) głosów ważnych oddano 131; 

7) radną została wybrana: 

― MAJEWSKA Maria, 

z listy nr 18 KWW SAMORZĄDOWA INICJATYWA SPOŁECZNA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 148; 

4) karty do głosowania wydano 94 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 94; 

6) głosów ważnych oddano 93; 

7) radnym został wybrany: 

― MITRUK Jacek, 

z listy nr 18 KWW SAMORZĄDOWA INICJATYWA SPOŁECZNA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 150; 
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4) karty do głosowania wydano 76 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 76; 

6) głosów ważnych oddano 75; 

7) radnym został wybrany: 

― GRZEGORCZYK Henryk Andrzej, 

z listy nr 17 KWW ZIEMIA PARCZEWSKA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 116; 

4) karty do głosowania wydano 86 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 86; 

6) głosów ważnych oddano 83; 

7) radnym został wybrany: 

― GRZYWACZEWSKI Robert Dariusz, 

z listy nr 16 KWW GMINA SOSNOWICA-NASZA WSPÓLNA 

PRZYSZŁOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 113; 

4) karty do głosowania wydano 68 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 68; 

6) głosów ważnych oddano 67; 

7) radnym został wybrany: 

― CHIBOWSKI Marek Stanisław, 

z listy nr 18 KWW SAMORZĄDOWA INICJATYWA SPOŁECZNA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 178; 

4) karty do głosowania wydano 111 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 111; 

6) głosów ważnych oddano 108; 

7) radną została wybrana: 

― MUZYKA Mariola, 

z listy nr 16 KWW GMINA SOSNOWICA-NASZA WSPÓLNA 

PRZYSZŁOŚĆ. 
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14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 108; 

4) karty do głosowania wydano 51 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 51; 

6) głosów ważnych oddano 48; 

7) radnym został wybrany: 

― WÓJTOWICZ Robert Marcin, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 119; 

4) karty do głosowania wydano 55 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 55; 

6) głosów ważnych oddano 53; 

7) radną została wybrana: 

― ŻÓŁKOWSKA Krystyna, 

z listy nr 16 KWW GMINA SOSNOWICA-NASZA WSPÓLNA 

PRZYSZŁOŚĆ. 
 

 

Rozdział 142. 

Wybory do Rady Gminy Sosnówka 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1947. 

3. Karty do głosowania wydano 1159 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1160 osób, to jest 

59,58% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1141, to jest 98,36% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 19, to jest 1,64% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 7, to jest 36,84%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 12, to jest 

63,16%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 12, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 99; 

4) karty do głosowania wydano 54 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 55; 

6) głosów ważnych oddano 55; 

7) radną została wybrana: 

― SOKOŁOWSKA Edyta, 

z listy nr 15 KWW SOSNÓWKA-2018. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 149; 

4) karty do głosowania wydano 67 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 67; 

6) głosów ważnych oddano 66; 

7) radnym został wybrany: 

― WAWRYSZUK Tomasz, 

z listy nr 14 KWW WSPÓLNA SPRAWA SOSNÓWKA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 113; 

4) karty do głosowania wydano 67 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 67; 

6) głosów ważnych oddano 67; 

7) radną została wybrana: 

― MITRUK Dorota, 

z listy nr 15 KWW SOSNÓWKA-2018. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 122; 

4) karty do głosowania wydano 88 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 88; 

6) głosów ważnych oddano 83; 

7) radnym został wybrany: 

― KALINOWSKI Wiesław Edward, 

z listy nr 14 KWW WSPÓLNA SPRAWA SOSNÓWKA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 189; 

4) karty do głosowania wydano 100 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 100; 

6) głosów ważnych oddano 99; 

7) radnym został wybrany: 

― DACEWICZ Maciej, 

z listy nr 14 KWW WSPÓLNA SPRAWA SOSNÓWKA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 161; 

4) karty do głosowania wydano 94 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 94; 

6) głosów ważnych oddano 93; 

7) radnym został wybrany: 

― CHILCZUK Władysław Zygmunt, 

z listy nr 16 KWW"SPOŁECZEŃSTWO O SOBIE". 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 118; 

4) karty do głosowania wydano 91 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 91; 

6) głosów ważnych oddano 89; 

7) radnym został wybrany: 

― BRUCZUK Krzysztof Jan, 

z listy nr 14 KWW WSPÓLNA SPRAWA SOSNÓWKA. 
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8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 99; 

4) karty do głosowania wydano 69 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 69; 

6) głosów ważnych oddano 68; 

7) radnym został wybrany: 

― TKACZUK Marcin, 

z listy nr 14 KWW WSPÓLNA SPRAWA SOSNÓWKA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 103; 

4) karty do głosowania wydano 62 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 62; 

6) głosów ważnych oddano 62; 

7) radną została wybrana: 

― PAWLIK Krystyna Anna, 

z listy nr 14 KWW WSPÓLNA SPRAWA SOSNÓWKA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 149; 

4) karty do głosowania wydano 95 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 95; 

6) głosów ważnych oddano 94; 

7) radną została wybrana: 

― HOŁOWIENIEC Barbara, 

z listy nr 15 KWW SOSNÓWKA-2018. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 197; 

4) karty do głosowania wydano 124 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 124; 

6) głosów ważnych oddano 121; 

7) radnym został wybrany: 

― WEGIERA Kamil, 
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z listy nr 15 KWW SOSNÓWKA-2018. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― ŻARKIEWICZ Karol Jan, 

z listy nr 15 KWW SOSNÓWKA-2018. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 117; 

4) karty do głosowania wydano 69 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 69; 

6) głosów ważnych oddano 69; 

7) radnym został wybrany: 

― CHILCZUK Piotr Ryszard, 

z listy nr 14 KWW WSPÓLNA SPRAWA SOSNÓWKA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 124; 

4) karty do głosowania wydano 68 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 68; 

6) głosów ważnych oddano 67; 

7) radnym został wybrany: 

― KARPIUK Mieczysław, 

z listy nr 15 KWW SOSNÓWKA-2018. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 207; 

4) karty do głosowania wydano 111 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 111; 

6) głosów ważnych oddano 108; 

7) radnym został wybrany: 

― PILIPIUK Jan Adam, 

z listy nr 14 KWW WSPÓLNA SPRAWA SOSNÓWKA. 
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Rozdział 143. 

Wybory do Rady Gminy Spiczyn 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4495, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 2656 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2653 osób, to jest 

59,02% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2611, to jest 98,42% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 42, to jest 1,58% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 6, to jest 14,29%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 36, to jest 

85,71%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 256; 

4) karty do głosowania wydano 171 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 171; 

6) głosów ważnych oddano 170; 

7) radną została wybrana: 

― DOMAŃSKA Magdalena, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNA GMINA SPICZYN. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 273; 

4) karty do głosowania wydano 136 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 136; 
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6) głosów ważnych oddano 134; 

7) radną została wybrana: 

― KASPRZYCKA Maria, 

z listy nr 19 KWW GMINA SPICZYN-NASZE MIEJSCE. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 192; 

4) karty do głosowania wydano 127 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 127; 

6) głosów ważnych oddano 126; 

7) radnym został wybrany: 

― KARPIŃSKI Bolesław Wincenty, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 294; 

4) karty do głosowania wydano 192 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 190; 

6) głosów ważnych oddano 187; 

7) radnym został wybrany: 

― ZGIERSKI Artur Zbigniew, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 325, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 225 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 225; 

6) głosów ważnych oddano 218; 

7) radną została wybrana: 

― SARACYN Karolina Aleksandra, 

z listy nr 18 KWW RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 332; 

4) karty do głosowania wydano 150 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 

6) głosów ważnych oddano 150; 

7) radną została wybrana: 

― KRZYSIAK Agnieszka Marta, 

z listy nr 21 KWW DOROTA SZCZĘSNA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 282; 

4) karty do głosowania wydano 151 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 150; 

6) głosów ważnych oddano 148; 

7) radnym został wybrany: 

― KRZYSIAK Adam Mateusz, 

z listy nr 21 KWW DOROTA SZCZĘSNA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 345; 

4) karty do głosowania wydano 196 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 196; 

6) głosów ważnych oddano 191; 

7) radnym został wybrany: 

― BIEDAK Piotr, 

z listy nr 20 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 439; 

4) karty do głosowania wydano 267 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 267; 

6) głosów ważnych oddano 263; 

7) radnym został wybrany: 

― SŁOMKA Sławomir Wojciech, 

z listy nr 20 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ. 
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10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 336; 

4) karty do głosowania wydano 220 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 218; 

6) głosów ważnych oddano 209; 

7) radnym został wybrany: 

― BARCZAK Artur Piotr, 

z listy nr 20 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 344; 

4) karty do głosowania wydano 182 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182; 

6) głosów ważnych oddano 179; 

7) radną została wybrana: 

― DUDEK Natalia, 

z listy nr 22 KWW NATALIA DUDEK. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 294; 

4) karty do głosowania wydano 174 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 174; 

6) głosów ważnych oddano 171; 

7) radną została wybrana: 

― KLEPKA Paulina Anna, 

z listy nr 20 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 285; 

4) karty do głosowania wydano 184 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 184; 

6) głosów ważnych oddano 184; 

7) radnym został wybrany: 

― LIBERA Łukasz, 
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z listy nr 19 KWW GMINA SPICZYN-NASZE MIEJSCE. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 267; 

4) karty do głosowania wydano 149 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 149; 

6) głosów ważnych oddano 149; 

7) radnym został wybrany: 

― KOTOWSKI Daniel Mateusz, 

z listy nr 21 KWW DOROTA SZCZĘSNA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 231; 

4) karty do głosowania wydano 132 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 132; 

6) głosów ważnych oddano 132; 

7) radną została wybrana: 

― GĄSIOR Joanna Franciszka, 

z listy nr 19 KWW GMINA SPICZYN-NASZE MIEJSCE. 
 

 

Rozdział 144. 

Wybory do Rady Gminy Stanin 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7680. 

3. Karty do głosowania wydano 4892 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4890 osób, to jest 

63,67% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 4772, to jest 97,59% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 118, to jest 2,41% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 27, to jest 22,88%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 91, to jest 

77,12%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 651; 

4) karty do głosowania wydano 442 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 442; 

6) głosów ważnych oddano 428; 

7) radną została wybrana: 

― CZUBEK Zofia, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 693; 

4) karty do głosowania wydano 463 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 463; 

6) głosów ważnych oddano 452; 

7) radnym został wybrany: 

― SKWAREK Piotr, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 532; 

4) karty do głosowania wydano 360 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 360; 

6) głosów ważnych oddano 349; 

7) radnym został wybrany: 

― STĘPNIEWSKI Mariusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 367; 
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4) karty do głosowania wydano 243 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 242; 

6) głosów ważnych oddano 239; 

7) radnym został wybrany: 

― WIĄCEK Andrzej, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 653; 

4) karty do głosowania wydano 458 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 458; 

6) głosów ważnych oddano 451; 

7) radnym został wybrany: 

― KOMOREK Paweł, 

z listy nr 16 KWW „SILNI RAZEM”. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 394; 

4) karty do głosowania wydano 253 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 253; 

6) głosów ważnych oddano 250; 

7) radnym został wybrany: 

― WARDAK Witold Marek, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 466; 

4) karty do głosowania wydano 286 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 286; 

6) głosów ważnych oddano 284; 

7) radną została wybrana: 

― WITKOWSKA Aneta Ewa, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 469; 

4) karty do głosowania wydano 294 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 293; 

6) głosów ważnych oddano 288; 

7) radnym został wybrany: 

― STĘPNIEWSKI Łukasz, 

z listy nr 15 KWW „JELENIEC NASZA WIEŚ”. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 709; 

4) karty do głosowania wydano 335 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 335; 

6) głosów ważnych oddano 330; 

7) radną została wybrana: 

― GRYCZKA Katarzyna Agnieszka, 

z listy nr 16 KWW „SILNI RAZEM”. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 407; 

4) karty do głosowania wydano 276 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 276; 

6) głosów ważnych oddano 274; 

7) radną została wybrana: 

― WARDAK Jadwiga Stanisława, 

z listy nr 15 KWW „JELENIEC NASZA WIEŚ”. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 301; 

4) karty do głosowania wydano 180 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 180; 

6) głosów ważnych oddano 177; 

7) radną została wybrana: 

― REDZIK Krystyna Maria, 

z listy nr 16 KWW „SILNI RAZEM”. 
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12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 417; 

4) karty do głosowania wydano 251 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 251; 

6) głosów ważnych oddano 239; 

7) radnym został wybrany: 

― MICHALAK Arkadiusz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 544; 

4) karty do głosowania wydano 363 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 363; 

6) głosów ważnych oddano 349; 

7) radnym został wybrany: 

― SIEMIONEK Marcin, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 525; 

4) karty do głosowania wydano 347 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 347; 

6) głosów ważnych oddano 338; 

7) radną została wybrana: 

― ROSIŃSKA Sabina Eugenia, 

z listy nr 14 KWW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 552; 

4) karty do głosowania wydano 341 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 341; 

6) głosów ważnych oddano 324; 

7) radnym został wybrany: 

― WALO Waldemar Piotr, 
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z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

 

Rozdział 145. 

Wybory do Rady Gminy Stary Brus 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1765. 

3. Karty do głosowania wydano 1135 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1135 osób, to jest 

64,31% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1100, to jest 96,92% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 35, to jest 3,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 10, to jest 28,57%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25, to jest 

71,43%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 87; 

4) karty do głosowania wydano 53 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 53; 

6) głosów ważnych oddano 51; 

7) radną została wybrana: 

― OZIEMCZUK Agnieszka, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 81; 

4) karty do głosowania wydano 43 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 43; 

6) głosów ważnych oddano 43; 

7) radną została wybrana: 

― PEŁKA Jolanta Marianna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 144; 

4) karty do głosowania wydano 98 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 98; 

6) głosów ważnych oddano 97; 

7) radnym został wybrany: 

― KUSZPA Janusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 92; 

4) karty do głosowania wydano 60 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 60; 

6) głosów ważnych oddano 56; 

7) radnym został wybrany: 

― PAKUŁA Stanisław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 123; 

4) karty do głosowania wydano 72 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 72; 

6) głosów ważnych oddano 68; 

7) radną została wybrana: 

― DĄBROWSKA Janina Aneta, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 122; 

4) karty do głosowania wydano 73 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 73; 

6) głosów ważnych oddano 73; 

7) radną została wybrana: 

― BROŻEK Justyna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 110; 

4) karty do głosowania wydano 46 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 46; 

6) głosów ważnych oddano 45; 

7) radnym został wybrany: 

― RADOWSKI Marcin Ludwik, 

z listy nr 14 KWW ŁĄCZY NAS SAMORZĄD. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 101; 

4) karty do głosowania wydano 49 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 49; 

6) głosów ważnych oddano 49; 

7) radną została wybrana: 

― OLAK Magdalena, 

z listy nr 14 KWW ŁĄCZY NAS SAMORZĄD. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 163; 

4) karty do głosowania wydano 113 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 113; 

6) głosów ważnych oddano 108; 

7) radną została wybrana: 

― DENISIUK Barbara, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 123; 

4) karty do głosowania wydano 93 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 93; 

6) głosów ważnych oddano 89; 

7) radną została wybrana: 

― BROŻEK Zofia Maria, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 130; 

4) karty do głosowania wydano 83 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 83; 

6) głosów ważnych oddano 82; 

7) radną została wybrana: 

― GRZYWACZEWSKA Janina Bożena, 

z listy nr 14 KWW ŁĄCZY NAS SAMORZĄD. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 120; 

4) karty do głosowania wydano 86 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 86; 

6) głosów ważnych oddano 81; 

7) radną została wybrana: 

― WNUCZUK Jolanta, 

z listy nr 14 KWW ŁĄCZY NAS SAMORZĄD. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 146; 

4) karty do głosowania wydano 105 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 105; 

6) głosów ważnych oddano 104; 

7) radnym został wybrany: 

― GRZYWACZEWSKI Damian, 
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z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 130; 

4) karty do głosowania wydano 93 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 93; 

6) głosów ważnych oddano 90; 

7) radną została wybrana: 

― PRONIUK Danuta, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 93; 

4) karty do głosowania wydano 68 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 68; 

6) głosów ważnych oddano 64; 

7) radnym został wybrany: 

― BARTNICKI Artur, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

 

Rozdział 146. 

Wybory do Rady Gminy Uścimów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2600, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 1511 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1509 osób, to jest 

58,04% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1489, to jest 98,67% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 20, to jest 1,33% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 3, to jest 15,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17, to jest 

85,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 197; 

4) karty do głosowania wydano 101 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 101; 

6) głosów ważnych oddano 99; 

7) radną została wybrana: 

― BARTKOWICZ Patrycja, 

z listy nr 13 KWW MOJA GMINA - MÓJ DOM. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 192; 

4) karty do głosowania wydano 122 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122; 

6) głosów ważnych oddano 120; 

7) radną została wybrana: 

― LESZCZYŃSKA Agnieszka, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 159; 

4) karty do głosowania wydano 97 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 96; 

6) głosów ważnych oddano 91; 

7) radną została wybrana: 

― WRÓBLEWSKA Sylwia, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 171; 

4) karty do głosowania wydano 105 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 105; 

6) głosów ważnych oddano 103; 

7) radnym został wybrany: 

― DUKLEWSKI Krzysztof Andrzej, 

z listy nr 13 KWW MOJA GMINA - MÓJ DOM. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 200; 

4) karty do głosowania wydano 135 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 135; 

6) głosów ważnych oddano 135; 

7) radnym został wybrany: 

― ZBIERSKI Piotr Wojciech, 

z listy nr 13 KWW MOJA GMINA - MÓJ DOM. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 190; 

4) karty do głosowania wydano 119 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 119; 

6) głosów ważnych oddano 118; 

7) radną została wybrana: 

― GOJDA Ewa, 

z listy nr 13 KWW MOJA GMINA - MÓJ DOM. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 100; 

4) karty do głosowania wydano 54 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 54; 

6) głosów ważnych oddano 53; 

7) radną została wybrana: 

― GRYSZA Marzena Anna, 

z listy nr 13 KWW MOJA GMINA - MÓJ DOM. 
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8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 120; 

4) karty do głosowania wydano 75 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 74; 

6) głosów ważnych oddano 72; 

7) radnym został wybrany: 

― KRASOWSKI Jan, 

z listy nr 13 KWW MOJA GMINA - MÓJ DOM. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 195; 

4) karty do głosowania wydano 102 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 102; 

6) głosów ważnych oddano 102; 

7) radną została wybrana: 

― KLEPKA Aneta Marianna, 

z listy nr 13 KWW MOJA GMINA - MÓJ DOM. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 210, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 143 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 143; 

6) głosów ważnych oddano 141; 

7) radną została wybrana: 

― STAROWNIK Barbara Julianna, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 206; 

4) karty do głosowania wydano 89 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 89; 

6) głosów ważnych oddano 89; 
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7) radnym został wybrany: 

― SOBICH Zenon Antoni, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 169; 

4) karty do głosowania wydano 117 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 117; 

6) głosów ważnych oddano 115; 

7) radnym został wybrany: 

― MARECZKO Henryk, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 96; 

4) karty do głosowania wydano 53 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 53; 

6) głosów ważnych oddano 53; 

7) radną została wybrana: 

― HUSZALUK Agata, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 223; 

4) karty do głosowania wydano 108 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 108; 

6) głosów ważnych oddano 108; 

7) radną została wybrana: 

― OLESIUK Beata, 

z listy nr 13 KWW MOJA GMINA - MÓJ DOM. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 172; 

4) karty do głosowania wydano 91 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 91; 

6) głosów ważnych oddano 90; 

7) radnym został wybrany: 

― TRUBALSKI Andrzej, 

z listy nr 13 KWW MOJA GMINA - MÓJ DOM. 
 

 

Rozdział 147. 

Wybory do Rady Gminy Stary Zamość 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3061. 

3. Karty do głosowania wydano 1819 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1817 osób, to jest 

59,36% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1757, to jest 96,70% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 60, to jest 3,30% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 12, to jest 20,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 48, to jest 

80,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 2, nr 3, nr 5, 

nr 8, nr 11, w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 240; 

4) karty do głosowania wydano 159 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 159; 

6) głosów ważnych oddano 153; 

7) radnym został wybrany: 

― RACZYŃSKI Henryk, 
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z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― MRÓZ Wacław, 

z listy nr 17 KWW ZIEMI STAROZAMOJSKIEJ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― BOCHNIAK Roman Józef, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 366; 

4) karty do głosowania wydano 222 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 222; 

6) głosów ważnych oddano 206; 

7) radnym został wybrany: 

― PIECZYKOLAN Piotr Jarosław, 

z listy nr 17 KWW ZIEMI STAROZAMOJSKIEJ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― BIAŁY Wiesław, 

z listy nr 17 KWW ZIEMI STAROZAMOJSKIEJ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 280; 

4) karty do głosowania wydano 151 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 151; 

6) głosów ważnych oddano 144; 

7) radnym został wybrany: 

― KOSTRUBAŁA Stanisław Ryszard, 
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z listy nr 17 KWW ZIEMI STAROZAMOJSKIEJ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 252; 

4) karty do głosowania wydano 151 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 151; 

6) głosów ważnych oddano 148; 

7) radnym został wybrany: 

― DUDKA Mirosław, 

z listy nr 17 KWW ZIEMI STAROZAMOJSKIEJ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― BUJNOWSKI Sławomir, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 331; 

4) karty do głosowania wydano 195 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 193; 

6) głosów ważnych oddano 188; 

7) radnym został wybrany: 

― MAZURKIEWICZ Andrzej Jan, 

z listy nr 16 KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 416; 

4) karty do głosowania wydano 255 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 255; 

6) głosów ważnych oddano 252; 

7) radną została wybrana: 

― BĘCAL Urszula Anna, 

z listy nr 17 KWW ZIEMI STAROZAMOJSKIEJ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― BORYS Jan Szczepan, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 348; 

4) karty do głosowania wydano 158 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 

6) głosów ważnych oddano 154; 

7) radnym został wybrany: 

― KRZYSZCZUK Andrzej, 

z listy nr 17 KWW ZIEMI STAROZAMOJSKIEJ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 319; 

4) karty do głosowania wydano 187 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 187; 

6) głosów ważnych oddano 181; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚLIWIŃSKI Marek Czesław, 

z listy nr 17 KWW ZIEMI STAROZAMOJSKIEJ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 267; 

4) karty do głosowania wydano 168 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168; 

6) głosów ważnych oddano 166; 

7) radnym został wybrany: 

― ZIEMIŃSKI Szczepan Konrad, 

z listy nr 17 KWW ZIEMI STAROZAMOJSKIEJ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 242; 

4) karty do głosowania wydano 173 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 173; 

6) głosów ważnych oddano 165; 

7) radnym został wybrany: 

― MRÓZ Zbigniew Krzysztof, 

z listy nr 17 KWW ZIEMI STAROZAMOJSKIEJ. 
 

 

Rozdział 148. 

Wybory do Rady Gminy Stężyca 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3321. 

3. Karty do głosowania wydano 1398 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1398 osób, to jest 

42,10% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1355, to jest 96,92% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 43, to jest 3,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 11, to jest 25,58%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 32, to jest 

74,42%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 1, nr 7, nr 8, 

nr 10, nr 13, w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― TOBJASZ Antoni Witold, 

z listy nr 16 KWW - RAZEM DO SUKCESU. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 294; 

4) karty do głosowania wydano 150 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 150; 

6) głosów ważnych oddano 143; 

7) radną została wybrana: 

― SADUREK Magdalena, 

z listy nr 16 KWW - RAZEM DO SUKCESU. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 309; 

4) karty do głosowania wydano 157 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 157; 

6) głosów ważnych oddano 150; 

7) radnym został wybrany: 

― PIETRZAK Jakub Marian, 

z listy nr 16 KWW - RAZEM DO SUKCESU. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 340; 

4) karty do głosowania wydano 163 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163; 

6) głosów ważnych oddano 154; 

7) radnym został wybrany: 

― SOBIECHOWSKI Henryk, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 335; 

4) karty do głosowania wydano 175 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 175; 

6) głosów ważnych oddano 174; 

7) radnym został wybrany: 

― WASILEWSKI Piotr, 
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z listy nr 16 KWW - RAZEM DO SUKCESU. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 403; 

4) karty do głosowania wydano 175 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 175; 

6) głosów ważnych oddano 171; 

7) radnym został wybrany: 

― KURZEP Szymon Józef, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KOZŁOWSKI Robert Ireneusz, 

z listy nr 16 KWW - RAZEM DO SUKCESU. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― MICEK Andrzej Stanisław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 597; 

4) karty do głosowania wydano 99 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 99; 

6) głosów ważnych oddano 94; 

7) radną została wybrana: 

― KARAŚ Justyna, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― KULTYS Ewa Urszula, 
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z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 143; 

4) karty do głosowania wydano 80 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 80; 

6) głosów ważnych oddano 80; 

7) radną została wybrana: 

― GRZĘDA Milena, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 365; 

4) karty do głosowania wydano 154 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 154; 

6) głosów ważnych oddano 151; 

7) radnym został wybrany: 

― ĆWIK Dariusz Henryk, 

z listy nr 16 KWW - RAZEM DO SUKCESU. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― CIEŚLA Maria Halina, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 301; 

4) karty do głosowania wydano 153 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153; 

6) głosów ważnych oddano 147; 

7) radną została wybrana: 

― WÓJCIK Małgorzata, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 234; 

4) karty do głosowania wydano 92 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 92; 

6) głosów ważnych oddano 91; 

7) radnym został wybrany: 

― JASIŃSKI Henryk Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 149. 

Wybory do Rady Gminy Stoczek Łukowski 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6433. 

3. Karty do głosowania wydano 4058 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4042 osób, to jest 

62,83% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3966, to jest 98,12% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 76, to jest 1,88% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 27, to jest 35,53%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 49, to jest 

64,47%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 415; 

4) karty do głosowania wydano 258 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 247; 

6) głosów ważnych oddano 242; 

7) radnym został wybrany: 
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― PYRA Bogdan, 

z listy nr 14 KWW DLA DOBRA GMINY. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 600; 

4) karty do głosowania wydano 402 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 401; 

6) głosów ważnych oddano 396; 

7) radnym został wybrany: 

― KACZOR Adam Janusz, 

z listy nr 14 KWW DLA DOBRA GMINY. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 555; 

4) karty do głosowania wydano 325 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 325; 

6) głosów ważnych oddano 320; 

7) radną została wybrana: 

― BIENIEK Agnieszka, 

z listy nr 16 KWW DANIELA CHUDKA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 377; 

4) karty do głosowania wydano 249 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 248; 

6) głosów ważnych oddano 243; 

7) radnym został wybrany: 

― KĘPKA Mirosław, 

z listy nr 14 KWW DLA DOBRA GMINY. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 438; 

4) karty do głosowania wydano 342 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 342; 
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6) głosów ważnych oddano 336; 

7) radnym został wybrany: 

― PYRA Bernard, 

z listy nr 14 KWW DLA DOBRA GMINY. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 429; 

4) karty do głosowania wydano 310 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 310; 

6) głosów ważnych oddano 304; 

7) radną została wybrana: 

― BAREJ Ewa, 

z listy nr 14 KWW DLA DOBRA GMINY. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 442; 

4) karty do głosowania wydano 258 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 258; 

6) głosów ważnych oddano 252; 

7) radnym został wybrany: 

― DADACZ Witold, 

z listy nr 14 KWW DLA DOBRA GMINY. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 246; 

4) karty do głosowania wydano 188 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 188; 

6) głosów ważnych oddano 185; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁUBKOWSKI Zbigniew Tomasz, 

z listy nr 14 KWW DLA DOBRA GMINY. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 364; 
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4) karty do głosowania wydano 222 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 222; 

6) głosów ważnych oddano 218; 

7) radnym został wybrany: 

― PASIK Ryszard, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 345; 

4) karty do głosowania wydano 208 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204; 

6) głosów ważnych oddano 198; 

7) radnym został wybrany: 

― ROSA Andrzej, 

z listy nr 14 KWW DLA DOBRA GMINY. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 384; 

4) karty do głosowania wydano 220 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 220; 

6) głosów ważnych oddano 212; 

7) radnym został wybrany: 

― ROSA Michał, 

z listy nr 14 KWW DLA DOBRA GMINY. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 475; 

4) karty do głosowania wydano 333 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 333; 

6) głosów ważnych oddano 327; 

7) radnym został wybrany: 

― DZIAK Krzysztof, 

z listy nr 14 KWW DLA DOBRA GMINY. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 396; 

4) karty do głosowania wydano 232 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 233; 

6) głosów ważnych oddano 229; 

7) radnym został wybrany: 

― TRENDAK Janusz Ryszard, 

z listy nr 14 KWW DLA DOBRA GMINY. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 576; 

4) karty do głosowania wydano 302 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 302; 

6) głosów ważnych oddano 298; 

7) radnym został wybrany: 

― PISKORZ Paweł, 

z listy nr 14 KWW DLA DOBRA GMINY. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 391; 

4) karty do głosowania wydano 209 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 209; 

6) głosów ważnych oddano 206; 

7) radną została wybrana: 

― TRACZYK Dorota, 

z listy nr 14 KWW DLA DOBRA GMINY. 
 

 

Rozdział 150. 

Wybory do Rady Miasta Stoczek Łukowski 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2123. 

3. Karty do głosowania wydano 1428 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1425 osób, to jest 

67,12% uprawnionych do głosowania. 
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5. Głosów ważnych oddano 1390, to jest 97,54% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 35, to jest 2,46% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 15, to jest 42,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20, to jest 

57,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 126; 

4) karty do głosowania wydano 84 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 84; 

6) głosów ważnych oddano 83; 

7) radną została wybrana: 

― MOREŃ Kinga, 

z listy nr 14 KWW ARTURA PISKORZA STOCZEK DOBRO WSPÓLNE. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 155; 

4) karty do głosowania wydano 97 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 98; 

6) głosów ważnych oddano 98; 

7) radnym został wybrany: 

― ROSA Krzysztof Wojciech, 

z listy nr 14 KWW ARTURA PISKORZA STOCZEK DOBRO WSPÓLNE. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 149; 

4) karty do głosowania wydano 108 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 98; 

6) głosów ważnych oddano 93; 
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7) radną została wybrana: 

― KACZOR Adrianna Ewa, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 139; 

4) karty do głosowania wydano 103 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 112; 

6) głosów ważnych oddano 110; 

7) radnym został wybrany: 

― BANY Piotr, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 134; 

4) karty do głosowania wydano 90 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 89; 

6) głosów ważnych oddano 88; 

7) radnym został wybrany: 

― PISKORZ Radosław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 146; 

4) karty do głosowania wydano 90 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 90; 

6) głosów ważnych oddano 85; 

7) radnym został wybrany: 

― WĄTROBA Andrzej Dariusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 161; 

4) karty do głosowania wydano 99 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 98; 

6) głosów ważnych oddano 96; 

7) radną została wybrana: 

― ŻEBROWSKA Danuta, 

z listy nr 14 KWW ARTURA PISKORZA STOCZEK DOBRO WSPÓLNE. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 124; 

4) karty do głosowania wydano 70 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 70; 

6) głosów ważnych oddano 69; 

7) radnym został wybrany: 

― ROSA Janusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 136; 

4) karty do głosowania wydano 91 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 90; 

6) głosów ważnych oddano 89; 

7) radnym został wybrany: 

― PAZURA Krzysztof Franciszek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 130; 

4) karty do głosowania wydano 105 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 105; 

6) głosów ważnych oddano 101; 

7) radnym został wybrany: 

― ROSA Piotr Wojciech, 

z listy nr 14 KWW ARTURA PISKORZA STOCZEK DOBRO WSPÓLNE. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 137; 

4) karty do głosowania wydano 96 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 96; 

6) głosów ważnych oddano 95; 

7) radną została wybrana: 

― MOKICKA Ewa, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 163; 

4) karty do głosowania wydano 102 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 102; 

6) głosów ważnych oddano 98; 

7) radnym został wybrany: 

― FLIS Paweł, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 172; 

4) karty do głosowania wydano 118 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 118; 

6) głosów ważnych oddano 116; 

7) radnym został wybrany: 

― KANIA Bogdan Jacek, 

z listy nr 14 KWW ARTURA PISKORZA STOCZEK DOBRO WSPÓLNE. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 128; 

4) karty do głosowania wydano 90 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 90; 

6) głosów ważnych oddano 87; 

7) radnym został wybrany: 

― WIŚNIEWSKI Zbigniew, 

z listy nr 14 KWW ARTURA PISKORZA STOCZEK DOBRO WSPÓLNE. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 123; 

4) karty do głosowania wydano 85 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 85; 

6) głosów ważnych oddano 82; 

7) radnym został wybrany: 

― SZCZEPAŃCZYK Krzysztof Konstanty, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 151. 

Wybory do Rady Gminy Strzyżewice 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6297. 

3. Karty do głosowania wydano 3452 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3452 osób, to jest 

54,82% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3400, to jest 98,49% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 52, to jest 1,51% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 16, to jest 30,77%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 36, to jest 

69,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 308; 

4) karty do głosowania wydano 167 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168; 

6) głosów ważnych oddano 165; 

7) radną została wybrana: 
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― PAŁYSKA Ewa, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 410; 

4) karty do głosowania wydano 214 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 213; 

6) głosów ważnych oddano 209; 

7) radnym został wybrany: 

― KIJEK Paweł, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 532; 

4) karty do głosowania wydano 302 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 303; 

6) głosów ważnych oddano 299; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWALSKI Łukasz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 561; 

4) karty do głosowania wydano 285 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 285; 

6) głosów ważnych oddano 281; 

7) radnym został wybrany: 

― ADAMCZYK Paweł, 

z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY STRZYŻEWICE. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 391; 

4) karty do głosowania wydano 192 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 192; 
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6) głosów ważnych oddano 187; 

7) radną została wybrana: 

― WRÓBEL Regina, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 489; 

4) karty do głosowania wydano 227 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 227; 

6) głosów ważnych oddano 225; 

7) radną została wybrana: 

― PRZECH Agata, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 547; 

4) karty do głosowania wydano 299 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 298; 

6) głosów ważnych oddano 293; 

7) radnym został wybrany: 

― KAWAŁEK Antoni Wojciech, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 385; 

4) karty do głosowania wydano 208 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 209; 

6) głosów ważnych oddano 209; 

7) radną została wybrana: 

― STELMACH Agata, 

z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY STRZYŻEWICE. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 464; 
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4) karty do głosowania wydano 296 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 295; 

6) głosów ważnych oddano 291; 

7) radnym został wybrany: 

― NIEDŹWIADEK Zbigniew Stanisław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 381; 

4) karty do głosowania wydano 221 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 221; 

6) głosów ważnych oddano 220; 

7) radnym został wybrany: 

― RYMARZ Krzysztof, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 316; 

4) karty do głosowania wydano 183 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183; 

6) głosów ważnych oddano 174; 

7) radnym został wybrany: 

― MARKIEWICZ Eugeniusz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 400; 

4) karty do głosowania wydano 225 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 225; 

6) głosów ważnych oddano 220; 

7) radnym został wybrany: 

― ADAMCZYK Sylwester Mariusz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 375; 

4) karty do głosowania wydano 222 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 222; 

6) głosów ważnych oddano 219; 

7) radną została wybrana: 

― MARZEC Agnieszka, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 274; 

4) karty do głosowania wydano 164 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 

6) głosów ważnych oddano 163; 

7) radnym został wybrany: 

― DĄBROWSKI Jan Andrzej, 

z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY STRZYŻEWICE. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 464; 

4) karty do głosowania wydano 247 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 247; 

6) głosów ważnych oddano 245; 

7) radnym został wybrany: 

― SAGAN Janusz Andrzej, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 152. 

Wybory do Rady Gminy Sułów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3850. 

3. Karty do głosowania wydano 2209 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2211 osób, to jest 

57,43% uprawnionych do głosowania. 



677 

5. Głosów ważnych oddano 2167, to jest 98,01% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 44, to jest 1,99% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 13, to jest 29,55%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 31, to jest 

70,45%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 371; 

4) karty do głosowania wydano 222 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 222; 

6) głosów ważnych oddano 218; 

7) radnym został wybrany: 

― PIETRYKOWSKI Ryszard Janusz, 

z listy nr 16 KWW LEONA BULAKA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 231; 

4) karty do głosowania wydano 119 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 119; 

6) głosów ważnych oddano 112; 

7) radnym został wybrany: 

― BRASZKO Adam, 

z listy nr 16 KWW LEONA BULAKA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 224; 

4) karty do głosowania wydano 150 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 151; 

6) głosów ważnych oddano 147; 



678 

7) radnym został wybrany: 

― PAŃCZYK Henryk Eugeniusz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 289; 

4) karty do głosowania wydano 166 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 166; 

6) głosów ważnych oddano 165; 

7) radnym został wybrany: 

― BEŁKOT Waldemar, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 275; 

4) karty do głosowania wydano 132 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 132; 

6) głosów ważnych oddano 130; 

7) radnym został wybrany: 

― MAGRYTA Józef, 

z listy nr 16 KWW LEONA BULAKA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 303; 

4) karty do głosowania wydano 171 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 171; 

6) głosów ważnych oddano 167; 

7) radnym został wybrany: 

― POPIELEC Andrzej Sławomir, 

z listy nr 16 KWW LEONA BULAKA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 219; 

4) karty do głosowania wydano 125 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 125; 

6) głosów ważnych oddano 124; 

7) radną została wybrana: 

― KOŚCIK Katarzyna, 

z listy nr 16 KWW LEONA BULAKA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 259; 

4) karty do głosowania wydano 160 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161; 

6) głosów ważnych oddano 158; 

7) radnym został wybrany: 

― KRUKOWSKI Grzegorz, 

z listy nr 18 KWW DLA PRZYSZŁOŚCI GMINY. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 266; 

4) karty do głosowania wydano 151 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 150; 

6) głosów ważnych oddano 150; 

7) radnym został wybrany: 

― KRZESZOWSKI Grzegorz, 

z listy nr 18 KWW DLA PRZYSZŁOŚCI GMINY. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 216; 

4) karty do głosowania wydano 114 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 115; 

6) głosów ważnych oddano 114; 

7) radnym został wybrany: 

― DUMAŁA Piotr, 

z listy nr 16 KWW LEONA BULAKA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 192; 

4) karty do głosowania wydano 116 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 116; 

6) głosów ważnych oddano 113; 

7) radnym został wybrany: 

― SANTUS Zbigniew, 

z listy nr 16 KWW LEONA BULAKA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 313; 

4) karty do głosowania wydano 185 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185; 

6) głosów ważnych oddano 182; 

7) radnym został wybrany: 

― JAROSZ Piotr Wiesław, 

z listy nr 16 KWW LEONA BULAKA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 236; 

4) karty do głosowania wydano 128 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 128; 

6) głosów ważnych oddano 124; 

7) radnym został wybrany: 

― BUBIŁEK Mariusz Rafał, 

z listy nr 18 KWW DLA PRZYSZŁOŚCI GMINY. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 181; 

4) karty do głosowania wydano 86 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 86; 

6) głosów ważnych oddano 82; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁOŚ Mariusz, 

z listy nr 16 KWW LEONA BULAKA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 275; 

4) karty do głosowania wydano 184 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 184; 

6) głosów ważnych oddano 181; 

7) radną została wybrana: 

― PAŃCZYK Renata, 

z listy nr 16 KWW LEONA BULAKA. 
 

 

Rozdział 153. 

Wybory do Rady Gminy Susiec 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6301. 

3. Karty do głosowania wydano 3474 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3471 osób, to jest 

55,09% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3379, to jest 97,35% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 92, to jest 2,65% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 21, to jest 22,83%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71, to jest 

77,17%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 397; 

4) karty do głosowania wydano 239 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 239; 

6) głosów ważnych oddano 238; 

7) radnym został wybrany: 
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― HAŁASA Ireneusz, 

z listy nr 17 KWW ZBIGNIEWA NAKLICKIEGO. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 230; 

4) karty do głosowania wydano 127 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 127; 

6) głosów ważnych oddano 122; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWALIK Leszek Józef, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 399; 

4) karty do głosowania wydano 241 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 241; 

6) głosów ważnych oddano 228; 

7) radną została wybrana: 

― BURDA Małgorzata Maria, 

z listy nr 15 KWW „ROZWÓJ I TRADYCJA”. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 591; 

4) karty do głosowania wydano 294 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 293; 

6) głosów ważnych oddano 287; 

7) radnym został wybrany: 

― WITKOWSKI Tadeusz Stanisław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 419; 

4) karty do głosowania wydano 249 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 249; 
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6) głosów ważnych oddano 244; 

7) radnym został wybrany: 

― KIJKO Kazimierz, 

z listy nr 17 KWW ZBIGNIEWA NAKLICKIEGO. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 438; 

4) karty do głosowania wydano 270 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 270; 

6) głosów ważnych oddano 265; 

7) radnym został wybrany: 

― WAŻNY Leszek, 

z listy nr 17 KWW ZBIGNIEWA NAKLICKIEGO. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 457; 

4) karty do głosowania wydano 257 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 257; 

6) głosów ważnych oddano 251; 

7) radnym został wybrany: 

― KAWKA Roman, 

z listy nr 17 KWW ZBIGNIEWA NAKLICKIEGO. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 457; 

4) karty do głosowania wydano 252 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 251; 

6) głosów ważnych oddano 245; 

7) radnym został wybrany: 

― JASINA Mieczysław Adam, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 418; 
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4) karty do głosowania wydano 206 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 206; 

6) głosów ważnych oddano 196; 

7) radnym został wybrany: 

― BURDA Andrzej, 

z listy nr 17 KWW ZBIGNIEWA NAKLICKIEGO. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 586; 

4) karty do głosowania wydano 324 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 324; 

6) głosów ważnych oddano 318; 

7) radnym został wybrany: 

― HAŁASA Piotr Tomasz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 221; 

4) karty do głosowania wydano 85 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 85; 

6) głosów ważnych oddano 84; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚWIST Dariusz, 

z listy nr 17 KWW ZBIGNIEWA NAKLICKIEGO. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 427; 

4) karty do głosowania wydano 200 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 200; 

6) głosów ważnych oddano 191; 

7) radnym został wybrany: 

― BOSIAK Jerzy, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 434; 

4) karty do głosowania wydano 262 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 261; 

6) głosów ważnych oddano 253; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁASOCHA Krzysztof, 

z listy nr 17 KWW ZBIGNIEWA NAKLICKIEGO. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 369; 

4) karty do głosowania wydano 214 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 214; 

6) głosów ważnych oddano 210; 

7) radną została wybrana: 

― BARTOSZEK Urszula Helena, 

z listy nr 17 KWW ZBIGNIEWA NAKLICKIEGO. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 458; 

4) karty do głosowania wydano 254 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 254; 

6) głosów ważnych oddano 247; 

7) radną została wybrana: 

― HAŁASA-WEŁNA Alina, 

z listy nr 17 KWW ZBIGNIEWA NAKLICKIEGO. 
 

 

Rozdział 154. 

Wybory do Rady Gminy Szastarka 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4833. 

3. Karty do głosowania wydano 2827 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2827 osób, to jest 

58,49% uprawnionych do głosowania. 
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5. Głosów ważnych oddano 2774, to jest 98,13% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 53, to jest 1,87% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 13, to jest 24,53%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 40, to jest 

75,47%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 272; 

4) karty do głosowania wydano 164 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163; 

6) głosów ważnych oddano 158; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁATKA Marek, 

z listy nr 15 KWW PRZYJAZNA GMINA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 257; 

4) karty do głosowania wydano 154 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 154; 

6) głosów ważnych oddano 151; 

7) radnym został wybrany: 

― OBYDŹ Stanisław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 436; 

4) karty do głosowania wydano 233 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 233; 

6) głosów ważnych oddano 225; 
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7) radnym został wybrany: 

― ŁACH Andrzej, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 336; 

4) karty do głosowania wydano 210 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 210; 

6) głosów ważnych oddano 208; 

7) radną została wybrana: 

― PUDŁO Małgorzata Stefania, 

z listy nr 14 KWW ARTURA JASKOWSKIEGO. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 265; 

4) karty do głosowania wydano 144 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 144; 

6) głosów ważnych oddano 140; 

7) radnym został wybrany: 

― KANIA Józef, 

z listy nr 14 KWW ARTURA JASKOWSKIEGO. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 294; 

4) karty do głosowania wydano 167 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 167; 

6) głosów ważnych oddano 163; 

7) radną została wybrana: 

― BUCZEK Maria, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 251; 

4) karty do głosowania wydano 150 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 150; 

6) głosów ważnych oddano 148; 

7) radnym został wybrany: 

― GROSZEK Piotr, 

z listy nr 14 KWW ARTURA JASKOWSKIEGO. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 169; 

4) karty do głosowania wydano 118 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 118; 

6) głosów ważnych oddano 118; 

7) radną została wybrana: 

― PUDŁO Krystyna, 

z listy nr 14 KWW ARTURA JASKOWSKIEGO. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 209; 

4) karty do głosowania wydano 129 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 129; 

6) głosów ważnych oddano 128; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻABA Krystian Kamil, 

z listy nr 15 KWW PRZYJAZNA GMINA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 473; 

4) karty do głosowania wydano 290 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 290; 

6) głosów ważnych oddano 283; 

7) radnym został wybrany: 

― HOŁODY Marek, 

z listy nr 14 KWW ARTURA JASKOWSKIEGO. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 394; 

4) karty do głosowania wydano 230 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 230; 

6) głosów ważnych oddano 225; 

7) radnym został wybrany: 

― KOSIKOWSKI Michał, 

z listy nr 14 KWW ARTURA JASKOWSKIEGO. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 323; 

4) karty do głosowania wydano 161 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162; 

6) głosów ważnych oddano 162; 

7) radnym został wybrany: 

― SKRZYPEK Krzysztof, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 401; 

4) karty do głosowania wydano 239 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 239; 

6) głosów ważnych oddano 235; 

7) radną została wybrana: 

― KOPYCIŃSKA Janina, 

z listy nr 15 KWW PRZYJAZNA GMINA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 365; 

4) karty do głosowania wydano 215 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 215; 

6) głosów ważnych oddano 215; 

7) radnym został wybrany: 

― STĘPIEŃ Damian Krzysztof, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 388; 

4) karty do głosowania wydano 223 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 223; 

6) głosów ważnych oddano 215; 

7) radnym został wybrany: 

― KRÓL Bernard, 

z listy nr 14 KWW ARTURA JASKOWSKIEGO. 
 

 

Rozdział 155. 

Wybory do Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9489. 

3. Karty do głosowania wydano 4463 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4455 osób, to jest 

46,95% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 4361, to jest 97,89% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 94, to jest 2,11% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 20, to jest 21,28%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 74, to jest 

78,72%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 522; 

4) karty do głosowania wydano 240 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 240; 

6) głosów ważnych oddano 239; 

7) radnym został wybrany: 
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― WŁAS Józef Edward, 

z listy nr 18 KWW HENRYKA MATEJA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 597; 

4) karty do głosowania wydano 310 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 311; 

6) głosów ważnych oddano 307; 

7) radną została wybrana: 

― OLCHA Danuta Marta, 

z listy nr 20 KWW NASZA WSPÓLNA SPRAWA PLUS. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 640; 

4) karty do głosowania wydano 320 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 320; 

6) głosów ważnych oddano 313; 

7) radnym został wybrany: 

― PIETROWICZ Paweł, 

z listy nr 18 KWW HENRYKA MATEJA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 481; 

4) karty do głosowania wydano 193 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 189; 

6) głosów ważnych oddano 185; 

7) radnym został wybrany: 

― ZŁOMAŃCZUK Zbigniew Grzegorz, 

z listy nr 18 KWW HENRYKA MATEJA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 672; 

4) karty do głosowania wydano 319 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 313; 
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6) głosów ważnych oddano 304; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWALIK Rafał, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 900; 

4) karty do głosowania wydano 403 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 403; 

6) głosów ważnych oddano 393; 

7) radną została wybrana: 

― BIZIOR Katarzyna, 

z listy nr 19 KWW KATARZYNY BIZIOR OSIEDLE KLEMENSÓW. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 851; 

4) karty do głosowania wydano 389 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 390; 

6) głosów ważnych oddano 384; 

7) radnym został wybrany: 

― OCZKOŚ Zdzisław Jan, 

z listy nr 18 KWW HENRYKA MATEJA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 734; 

4) karty do głosowania wydano 360 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 360; 

6) głosów ważnych oddano 353; 

7) radną została wybrana: 

― RYCAJ Małgorzata Maria, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 935; 
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4) karty do głosowania wydano 444 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 444; 

6) głosów ważnych oddano 434; 

7) radnym został wybrany: 

― ZYCH Wiesław Janusz, 

z listy nr 18 KWW HENRYKA MATEJA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 474; 

4) karty do głosowania wydano 224 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 224; 

6) głosów ważnych oddano 211; 

7) radnym został wybrany: 

― SAMULAK Dariusz Michał, 

z listy nr 18 KWW HENRYKA MATEJA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 460; 

4) karty do głosowania wydano 238 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 238; 

6) głosów ważnych oddano 231; 

7) radną została wybrana: 

― NIZIO Monika Maria, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 567; 

4) karty do głosowania wydano 242 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 242; 

6) głosów ważnych oddano 240; 

7) radnym został wybrany: 

― KOT Adam Andrzej, 

z listy nr 18 KWW HENRYKA MATEJA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 483; 

4) karty do głosowania wydano 218 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 218; 

6) głosów ważnych oddano 214; 

7) radnym został wybrany: 

― SZCZYGIEŁ Janusz, 

z listy nr 18 KWW HENRYKA MATEJA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 729; 

4) karty do głosowania wydano 378 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 378; 

6) głosów ważnych oddano 369; 

7) radnym został wybrany: 

― HAŁASA Damian, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 444; 

4) karty do głosowania wydano 185 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185; 

6) głosów ważnych oddano 184; 

7) radnym został wybrany: 

― GŁĄB Karol, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 156. 

Wybory do Rady Gminy Tarnawatka 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Głosowania nie przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 1, nr 2, nr 

3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, w których 

zarejestrowano jednego kandydata. 
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Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KOPCZYŃSKI Stanisław Seweryn, 

z listy nr 15 KWW NASZA GMINA TARNAWATKA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― NAJDA Janusz, 

z listy nr 15 KWW NASZA GMINA TARNAWATKA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― STEFANIAK Krzysztof, 

z listy nr 15 KWW NASZA GMINA TARNAWATKA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― MAŃDZIUK Kazimiera, 

z listy nr 15 KWW NASZA GMINA TARNAWATKA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― MACHLARZ Jan, 

z listy nr 15 KWW NASZA GMINA TARNAWATKA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― MALEC Ryszard, 
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z listy nr 15 KWW NASZA GMINA TARNAWATKA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― LITWIŃCZUK Ryszard, 

z listy nr 15 KWW NASZA GMINA TARNAWATKA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― URBAŃSKI Stanisław Jan, 

z listy nr 15 KWW NASZA GMINA TARNAWATKA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KAMIŃSKI Leszek Józef, 

z listy nr 15 KWW NASZA GMINA TARNAWATKA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― MATWIEJSZYN Mariusz, 

z listy nr 15 KWW NASZA GMINA TARNAWATKA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― MAZUREK Jan, 

z listy nr 15 KWW NASZA GMINA TARNAWATKA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KOŁODZIEJ Krzysztof, 
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z listy nr 15 KWW NASZA GMINA TARNAWATKA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― MICHAŁUSZKO Maria Teresa, 

z listy nr 15 KWW NASZA GMINA TARNAWATKA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― PIASECKI Jarosław Piotr, 

z listy nr 15 KWW NASZA GMINA TARNAWATKA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― KOŁTUN Mirosława, 

z listy nr 15 KWW NASZA GMINA TARNAWATKA. 
 

 

Rozdział 157. 

Wybory do Rady Miejskiej w Tarnogrodzie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5506. 

3. Karty do głosowania wydano 3077 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3061 osób, to jest 

55,59% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3003, to jest 98,11% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 58, to jest 1,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 25, to jest 43,10%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 33, to jest 

56,90%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 472; 

4) karty do głosowania wydano 253 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 253; 

6) głosów ważnych oddano 251; 

7) radnym został wybrany: 

― POGORZELEC Adam, 

z listy nr 17 KWW „EDUKACJA, PRACA, ROZWÓJ”. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 480; 

4) karty do głosowania wydano 240 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 240; 

6) głosów ważnych oddano 235; 

7) radnym został wybrany: 

― KRUPCZAK Łukasz, 

z listy nr 16 KWW PAWŁA DECA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 308; 

4) karty do głosowania wydano 182 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182; 

6) głosów ważnych oddano 177; 

7) radnym został wybrany: 

― GRASZA Mariusz, 

z listy nr 17 KWW „EDUKACJA, PRACA, ROZWÓJ”. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 326; 
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4) karty do głosowania wydano 159 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 159; 

6) głosów ważnych oddano 153; 

7) radnym został wybrany: 

― KLUCHA Łukasz, 

z listy nr 18 KWW ALEKSANDRY WILCZYŃSKIEJ - SICIARZ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 522; 

4) karty do głosowania wydano 314 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 314; 

6) głosów ważnych oddano 309; 

7) radnym został wybrany: 

― LARWA Czesław Wojciech, 

z listy nr 17 KWW „EDUKACJA, PRACA, ROZWÓJ”. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 436; 

4) karty do głosowania wydano 256 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 256; 

6) głosów ważnych oddano 255; 

7) radną została wybrana: 

― ZAŃ Elżbieta, 

z listy nr 16 KWW PAWŁA DECA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 405; 

4) karty do głosowania wydano 251 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 236; 

6) głosów ważnych oddano 229; 

7) radnym został wybrany: 

― MAZUREK Daniel, 

z listy nr 16 KWW PAWŁA DECA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 249; 

4) karty do głosowania wydano 131 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 131; 

6) głosów ważnych oddano 126; 

7) radnym został wybrany: 

― DOŁOMISIEWICZ Dariusz Wincenty, 

z listy nr 16 KWW PAWŁA DECA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 425; 

4) karty do głosowania wydano 230 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 230; 

6) głosów ważnych oddano 225; 

7) radną została wybrana: 

― SARZYŃSKA Barbara, 

z listy nr 16 KWW PAWŁA DECA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 284; 

4) karty do głosowania wydano 150 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 150; 

6) głosów ważnych oddano 147; 

7) radnym został wybrany: 

― MISIĄGIEWICZ Bronisław Roch, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 296; 

4) karty do głosowania wydano 164 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 

6) głosów ważnych oddano 163; 

7) radnym został wybrany: 

― KRZYCHOWIEC Ryszard Zdzisław, 

z listy nr 18 KWW ALEKSANDRY WILCZYŃSKIEJ - SICIARZ. 
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12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 276; 

4) karty do głosowania wydano 167 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 167; 

6) głosów ważnych oddano 162; 

7) radnym został wybrany: 

― PIĘCIOREK Piotr, 

z listy nr 16 KWW PAWŁA DECA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 450; 

4) karty do głosowania wydano 228 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 228; 

6) głosów ważnych oddano 226; 

7) radnym został wybrany: 

― SZPONAR Ryszard Adam, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 281; 

4) karty do głosowania wydano 183 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182; 

6) głosów ważnych oddano 179; 

7) radnym został wybrany: 

― BUKOWIŃSKI Grzegorz Adam, 

z listy nr 17 KWW „EDUKACJA, PRACA, ROZWÓJ”. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 296; 

4) karty do głosowania wydano 169 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 169; 

6) głosów ważnych oddano 166; 

7) radnym został wybrany: 

― KRUPA Łukasz, 
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z listy nr 16 KWW PAWŁA DECA. 
 

 

Rozdział 158. 

Wybory do Rady Gminy Telatyn 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3233. 

3. Karty do głosowania wydano 1836 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1836 osób, to jest 

56,79% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1814, to jest 98,80% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 22, to jest 1,20% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 2, to jest 9,09%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20, to jest 

90,91%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 6, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 276; 

4) karty do głosowania wydano 141 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 141; 

6) głosów ważnych oddano 140; 

7) radną została wybrana: 

― MIĘDLARZ Maria, 

z listy nr 16 KWW DARIUSZA STANISŁAWA SKWARKA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 209; 

4) karty do głosowania wydano 120 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 120; 

6) głosów ważnych oddano 119; 

7) radnym został wybrany: 

― GRABCZUK Mateusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 205; 

4) karty do głosowania wydano 123 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 123; 

6) głosów ważnych oddano 123; 

7) radnym został wybrany: 

― UMER Patryk, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 221; 

4) karty do głosowania wydano 115 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 115; 

6) głosów ważnych oddano 110; 

7) radnym został wybrany: 

― JASZCZUK Rafał, 

z listy nr 17 KWW ELŻBIETY WITKOWSKIEJ NASZA GMINA 

TELATYN. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 156; 

4) karty do głosowania wydano 85 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 85; 

6) głosów ważnych oddano 85; 

7) radnym został wybrany: 

― STANIBUŁA Grzegorz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
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6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― DZIEDZIC Dariusz, 

z listy nr 17 KWW ELŻBIETY WITKOWSKIEJ NASZA GMINA 

TELATYN. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 288; 

4) karty do głosowania wydano 134 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 134; 

6) głosów ważnych oddano 133; 

7) radnym został wybrany: 

― RYBAK Andrzej, 

z listy nr 17 KWW ELŻBIETY WITKOWSKIEJ NASZA GMINA 

TELATYN. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 260; 

4) karty do głosowania wydano 135 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 135; 

6) głosów ważnych oddano 132; 

7) radnym został wybrany: 

― KORGA Grzegorz Adam, 

z listy nr 17 KWW ELŻBIETY WITKOWSKIEJ NASZA GMINA 

TELATYN. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 223; 

4) karty do głosowania wydano 143 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 143; 

6) głosów ważnych oddano 139; 

7) radną została wybrana: 

― GROMA Zofia, 
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z listy nr 17 KWW ELŻBIETY WITKOWSKIEJ NASZA GMINA 

TELATYN. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 128; 

4) karty do głosowania wydano 64 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 64; 

6) głosów ważnych oddano 63; 

7) radną została wybrana: 

― GŁUSZEK Małgorzata, 

z listy nr 17 KWW ELŻBIETY WITKOWSKIEJ NASZA GMINA 

TELATYN. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 219; 

4) karty do głosowania wydano 121 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 121; 

6) głosów ważnych oddano 119; 

7) radnym został wybrany: 

― ROMANOWSKI Jarosław Przemysław, 

z listy nr 17 KWW ELŻBIETY WITKOWSKIEJ NASZA GMINA 

TELATYN. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 259; 

4) karty do głosowania wydano 144 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 144; 

6) głosów ważnych oddano 144; 

7) radnym został wybrany: 

― SZCZERBA Janusz Zbigniew, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 268; 
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4) karty do głosowania wydano 164 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 

6) głosów ważnych oddano 163; 

7) radnym został wybrany: 

― KUMA Marian Mieczysław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 246; 

4) karty do głosowania wydano 167 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 167; 

6) głosów ważnych oddano 164; 

7) radnym został wybrany: 

― SUSKI Edward, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 275; 

4) karty do głosowania wydano 180 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 180; 

6) głosów ważnych oddano 180; 

7) radnym został wybrany: 

― BEDNARCZYK Bartłomiej, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 159. 

Wybory do Rady Gminy Terespol 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4956. 

3. Karty do głosowania wydano 2849 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2846 osób, to jest 

57,43% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2807, to jest 98,63% ogólnej liczby głosów oddanych. 
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6. Głosów nieważnych oddano 39, to jest 1,37% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 10, to jest 25,64%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 29, to jest 

74,36%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 8, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 388; 

4) karty do głosowania wydano 212 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 212; 

6) głosów ważnych oddano 211; 

7) radnym został wybrany: 

― JAWTOSZUK Andrzej, 

z listy nr 14 KWW KRZYSZTOFA IWANIUKA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 306; 

4) karty do głosowania wydano 199 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 198; 

6) głosów ważnych oddano 196; 

7) radnym został wybrany: 

― SYLWESIUK Tomasz, 

z listy nr 14 KWW KRZYSZTOFA IWANIUKA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 272; 

4) karty do głosowania wydano 173 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 173; 
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6) głosów ważnych oddano 171; 

7) radnym został wybrany: 

― KRZYŻANOWSKI Jan Władysław, 

z listy nr 14 KWW KRZYSZTOFA IWANIUKA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 378; 

4) karty do głosowania wydano 231 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 230; 

6) głosów ważnych oddano 222; 

7) radną została wybrana: 

― GAWRYLUK Jolanta Teresa, 

z listy nr 17 KWW AKTYWNE KOBIETY. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 306; 

4) karty do głosowania wydano 184 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183; 

6) głosów ważnych oddano 182; 

7) radnym został wybrany: 

― DRAGUN Łukasz, 

z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY TERESPOL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 475; 

4) karty do głosowania wydano 245 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 245; 

6) głosów ważnych oddano 241; 

7) radnym został wybrany: 

― SEMENIUK Janusz Stanisław, 

z listy nr 14 KWW KRZYSZTOFA IWANIUKA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 376; 
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4) karty do głosowania wydano 279 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 279; 

6) głosów ważnych oddano 276; 

7) radnym został wybrany: 

― SEPCZUK Adam, 

z listy nr 16 KWW NASZA WIEŚ WSPÓLNE DOBRO. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KUĆ Marek Krzysztof, 

z listy nr 14 KWW KRZYSZTOFA IWANIUKA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 404; 

4) karty do głosowania wydano 230 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 230; 

6) głosów ważnych oddano 228; 

7) radną została wybrana: 

― KOPEĆ Zenobia, 

z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY TERESPOL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 368; 

4) karty do głosowania wydano 182 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182; 

6) głosów ważnych oddano 182; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚRENIAWSKI Józef Henryk, 

z listy nr 14 KWW KRZYSZTOFA IWANIUKA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 290; 

4) karty do głosowania wydano 146 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 
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6) głosów ważnych oddano 142; 

7) radnym został wybrany: 

― WASIL Jarosław Grzegorz, 

z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY TERESPOL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 446; 

4) karty do głosowania wydano 227 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 227; 

6) głosów ważnych oddano 223; 

7) radnym został wybrany: 

― GRYCIUK Gabriel, 

z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY TERESPOL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 347; 

4) karty do głosowania wydano 175 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 175; 

6) głosów ważnych oddano 171; 

7) radnym został wybrany: 

― MOROZ Adam Stefan, 

z listy nr 14 KWW KRZYSZTOFA IWANIUKA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 296; 

4) karty do głosowania wydano 180 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 179; 

6) głosów ważnych oddano 177; 

7) radnym został wybrany: 

― ROMANIUK Mieczysław, 

z listy nr 14 KWW KRZYSZTOFA IWANIUKA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 304; 
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4) karty do głosowania wydano 186 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 187; 

6) głosów ważnych oddano 185; 

7) radnym został wybrany: 

― KIJUK Mirosław, 

z listy nr 14 KWW KRZYSZTOFA IWANIUKA. 
 

 

Rozdział 160. 

Wybory do Rady Miasta Terespol 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4614. 

3. Karty do głosowania wydano 2750 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2746 osób, to jest 

59,51% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2683, to jest 97,71% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 63, to jest 2,29% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 11, to jest 17,46%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 52, to jest 

82,54%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 354; 

4) karty do głosowania wydano 232 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 232; 

6) głosów ważnych oddano 232; 

7) radną została wybrana: 

― ZAJĄC Ewa Bogumiła, 

z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE TERESPOLA. 
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2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 318; 

4) karty do głosowania wydano 191 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191; 

6) głosów ważnych oddano 190; 

7) radną została wybrana: 

― SZPRYCHEL Dorota Anna, 

z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE TERESPOLA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 466; 

4) karty do głosowania wydano 287 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 287; 

6) głosów ważnych oddano 282; 

7) radnym został wybrany: 

― TARASIUK Jarosław Jan, 

z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE TERESPOLA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 354; 

4) karty do głosowania wydano 185 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185; 

6) głosów ważnych oddano 173; 

7) radną została wybrana: 

― ARTECKA Urszula Anna, 

z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE TERESPOLA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 297; 

4) karty do głosowania wydano 181 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181; 

6) głosów ważnych oddano 176; 

7) radnym został wybrany: 

― WIECZOREK Robert, 
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z listy nr 16 KWW TERESPOL RAZEM. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 325; 

4) karty do głosowania wydano 187 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 187; 

6) głosów ważnych oddano 184; 

7) radnym został wybrany: 

― JURKOWSKI Paweł, 

z listy nr 15 KWW NASZE MIASTO TERESPOL. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 292; 

4) karty do głosowania wydano 169 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168; 

6) głosów ważnych oddano 164; 

7) radnym został wybrany: 

― WRÓBEL Krzysztof Mirosław, 

z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE TERESPOLA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 252; 

4) karty do głosowania wydano 148 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 

6) głosów ważnych oddano 140; 

7) radnym został wybrany: 

― PROKOPIUK Krzysztof, 

z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE TERESPOLA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 328; 

4) karty do głosowania wydano 197 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 197; 

6) głosów ważnych oddano 193; 
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7) radnym został wybrany: 

― KORBAL Andrzej Stanisław, 

z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE TERESPOLA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 247; 

4) karty do głosowania wydano 145 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145; 

6) głosów ważnych oddano 143; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁUKASIAK Andrzej, 

z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE TERESPOLA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 274; 

4) karty do głosowania wydano 179 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 179; 

6) głosów ważnych oddano 175; 

7) radną została wybrana: 

― SAJ Barbara Teresa, 

z listy nr 16 KWW TERESPOL RAZEM. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 218; 

4) karty do głosowania wydano 142 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142; 

6) głosów ważnych oddano 142; 

7) radną została wybrana: 

― SOWA Justyna, 

z listy nr 15 KWW NASZE MIASTO TERESPOL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 304; 

4) karty do głosowania wydano 176 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 176; 

6) głosów ważnych oddano 175; 

7) radnym został wybrany: 

― STASZCZUK Tomasz, 

z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE TERESPOLA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 263; 

4) karty do głosowania wydano 150 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 150; 

6) głosów ważnych oddano 149; 

7) radnym został wybrany: 

― WRÓBLEWSKI Waldemar Stanisław, 

z listy nr 15 KWW NASZE MIASTO TERESPOL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 322; 

4) karty do głosowania wydano 181 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 179; 

6) głosów ważnych oddano 165; 

7) radnym został wybrany: 

― HERLIKIEWICZ Dariusz, 

z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE TERESPOLA. 
 

 

Rozdział 161. 

Wybory do Rady Gminy  Tereszpol 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3039. 

3. Karty do głosowania wydano 1562 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1563 osób, to jest 

51,43% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1530, to jest 97,89% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 33, to jest 2,11% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 



716 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 12, to jest 36,36%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 21, to jest 

63,64%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 9, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 224; 

4) karty do głosowania wydano 118 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 118; 

6) głosów ważnych oddano 118; 

7) radnym został wybrany: 

― GNIDA Janusz Szczepan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 216; 

4) karty do głosowania wydano 105 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 105; 

6) głosów ważnych oddano 103; 

7) radnym został wybrany: 

― KIESZ Adrian Jacek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 198; 

4) karty do głosowania wydano 87 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 87; 

6) głosów ważnych oddano 85; 

7) radnym został wybrany: 
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― KULASZA Henryk Józef, 

z listy nr 17 KWW SPRAWIEDLIWA POLSKA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 223; 

4) karty do głosowania wydano 111 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 111; 

6) głosów ważnych oddano 106; 

7) radną została wybrana: 

― MONASTYRSKA Agata, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 204; 

4) karty do głosowania wydano 92 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 92; 

6) głosów ważnych oddano 90; 

7) radnym został wybrany: 

― KURZYŃSKI Tomasz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 258; 

4) karty do głosowania wydano 151 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 151; 

6) głosów ważnych oddano 149; 

7) radnym został wybrany: 

― ZDUNEK Sławomir Krzysztof, 

z listy nr 16 KWW GMINY TERESZPOL. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 223; 

4) karty do głosowania wydano 129 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 129; 
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6) głosów ważnych oddano 125; 

7) radnym został wybrany: 

― MACIOCHA Andrzej, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 240; 

4) karty do głosowania wydano 135 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 135; 

6) głosów ważnych oddano 130; 

7) radną została wybrana: 

― SZPONAR Jadwiga, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― SITARZ Stanisław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 189; 

4) karty do głosowania wydano 91 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 92; 

6) głosów ważnych oddano 91; 

7) radną została wybrana: 

― KOŁODZIEJ Teresa, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 231; 

4) karty do głosowania wydano 123 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 123; 

6) głosów ważnych oddano 122; 

7) radnym został wybrany: 
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― BIERNAT Jan, 

z listy nr 16 KWW GMINY TERESZPOL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 244; 

4) karty do głosowania wydano 114 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 114; 

6) głosów ważnych oddano 113; 

7) radnym został wybrany: 

― CHMIEL Sylwester Karol, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 253; 

4) karty do głosowania wydano 132 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 132; 

6) głosów ważnych oddano 126; 

7) radnym został wybrany: 

― SZYDEŁKO Leszek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 189; 

4) karty do głosowania wydano 81 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 81; 

6) głosów ważnych oddano 80; 

7) radną została wybrana: 

― MACIUSIAK Elżbieta, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 147; 

4) karty do głosowania wydano 93 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 93; 
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6) głosów ważnych oddano 92; 

7) radnym został wybrany: 

― BOROWIEC Adam Stanisław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 162. 

Wybory do Rady Miasta Tomaszów Lubelski 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 16355. 

3. Karty do głosowania wydano 8343 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8340 osób, to jest 

50,99% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 8050, to jest 96,52% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 290, to jest 3,48% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 105, to jest 36,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 185, to jest 

63,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1063; 

4) karty do głosowania wydano 603 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 603; 

6) głosów ważnych oddano 584; 

7) radnym został wybrany: 

― BUCZEK Wiesław Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1202; 

4) karty do głosowania wydano 593 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 593; 

6) głosów ważnych oddano 573; 

7) radnym został wybrany: 

― KSIĄŻEK Ryszard, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1082; 

4) karty do głosowania wydano 536 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 536; 

6) głosów ważnych oddano 519; 

7) radnym został wybrany: 

― LISIKIEWICZ Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1113; 

4) karty do głosowania wydano 622 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 622; 

6) głosów ważnych oddano 612; 

7) radnym został wybrany: 

― FUS Mirosław Zbigniew, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1010; 

4) karty do głosowania wydano 522 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 522; 

6) głosów ważnych oddano 506; 

7) radnym został wybrany: 

― BEDNARZ Andrzej, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
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6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 996; 

4) karty do głosowania wydano 543 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 542; 

6) głosów ważnych oddano 527; 

7) radnym został wybrany: 

― KUCZYŃSKI Zbigniew Krzysztof, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 991; 

4) karty do głosowania wydano 547 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 545; 

6) głosów ważnych oddano 528; 

7) radnym został wybrany: 

― MAZUR Józef, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1190; 

4) karty do głosowania wydano 524 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 525; 

6) głosów ważnych oddano 516; 

7) radnym został wybrany: 

― KOPROWSKI Ryszard Marian, 

z listy nr 15 KW AKCJA WYBORCZA ZIEMI TOMASZOWSKIEJ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1188; 

4) karty do głosowania wydano 600 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 600; 

6) głosów ważnych oddano 554; 

7) radną została wybrana: 

― STEFANIK Halina, 
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z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1085; 

4) karty do głosowania wydano 535 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 535; 

6) głosów ważnych oddano 519; 

7) radnym został wybrany: 

― KARPUL Sebastian Fabian, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1135; 

4) karty do głosowania wydano 575 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 574; 

6) głosów ważnych oddano 558; 

7) radną została wybrana: 

― PIKUŁA Monika Ewa, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1094; 

4) karty do głosowania wydano 587 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 587; 

6) głosów ważnych oddano 572; 

7) radną została wybrana: 

― KŁOCZKOWSKA Romana, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1109; 

4) karty do głosowania wydano 516 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 516; 

6) głosów ważnych oddano 487; 
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7) radnym został wybrany: 

― GROMEK Andrzej Janusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1081; 

4) karty do głosowania wydano 509 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 511; 

6) głosów ważnych oddano 486; 

7) radnym został wybrany: 

― WITT Dariusz, 

z listy nr 15 KW AKCJA WYBORCZA ZIEMI TOMASZOWSKIEJ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1016; 

4) karty do głosowania wydano 531 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 529; 

6) głosów ważnych oddano 509; 

7) radnym został wybrany: 

― SZCZEPANIUK Ryszard, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 163. 

Wybory do Rady Gminy Tomaszów Lubelski 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9261, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 5072 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5068 osób, to jest 

54,72% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 4986, to jest 98,38% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 82, to jest 1,62% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 
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1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 13, to jest 15,85%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 69, to jest 

84,15%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 832; 

4) karty do głosowania wydano 504 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 504; 

6) głosów ważnych oddano 488; 

7) radną została wybrana: 

― KOSIORSKA Małgorzata Ludwika, 

z listy nr 17 KWW MARZENY CZUBAJ-GANCARZ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 392; 

4) karty do głosowania wydano 242 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 242; 

6) głosów ważnych oddano 237; 

7) radnym został wybrany: 

― SUSKI Artur, 

z listy nr 17 KWW MARZENY CZUBAJ-GANCARZ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 482; 

4) karty do głosowania wydano 276 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 276; 

6) głosów ważnych oddano 271; 

7) radną została wybrana: 

― KOZYRA Anna Bożena, 

z listy nr 17 KWW MARZENY CZUBAJ-GANCARZ. 
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4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 471; 

4) karty do głosowania wydano 264 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 264; 

6) głosów ważnych oddano 263; 

7) radną została wybrana: 

― ŚRUTWA Aneta Agnieszka, 

z listy nr 17 KWW MARZENY CZUBAJ-GANCARZ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 879; 

4) karty do głosowania wydano 430 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 430; 

6) głosów ważnych oddano 423; 

7) radnym został wybrany: 

― BABIARZ Piotr Paweł, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 368; 

4) karty do głosowania wydano 209 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 209; 

6) głosów ważnych oddano 206; 

7) radnym został wybrany: 

― HARBUZ Paweł Bogusław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 513; 

4) karty do głosowania wydano 240 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 240; 

6) głosów ważnych oddano 234; 

7) radną została wybrana: 

― MIKUŁA Ewa Henryka, 
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z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 851; 

4) karty do głosowania wydano 510 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 510; 

6) głosów ważnych oddano 506; 

7) radnym został wybrany: 

― PIECHNIK Grzegorz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 799; 

4) karty do głosowania wydano 442 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 442; 

6) głosów ważnych oddano 434; 

7) radnym został wybrany: 

― WAWRZUSISZYN Ryszard, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 615; 

4) karty do głosowania wydano 303 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 303; 

6) głosów ważnych oddano 301; 

7) radną została wybrana: 

― BRYK Bożena, 

z listy nr 17 KWW MARZENY CZUBAJ-GANCARZ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 681, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 333 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 333; 

6) głosów ważnych oddano 332; 

7) radnym został wybrany: 

― KOBIAŁKA Mariusz Henryk, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 834; 

4) karty do głosowania wydano 444 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 444; 

6) głosów ważnych oddano 434; 

7) radną została wybrana: 

― WOŚ Maria, 

z listy nr 17 KWW MARZENY CZUBAJ-GANCARZ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 411; 

4) karty do głosowania wydano 221 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 221; 

6) głosów ważnych oddano 216; 

7) radną została wybrana: 

― LEBIEDA Kamila Maria, 

z listy nr 17 KWW MARZENY CZUBAJ-GANCARZ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 669; 

4) karty do głosowania wydano 398 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 395; 

6) głosów ważnych oddano 392; 

7) radnym został wybrany: 

― KUDEŁKA Paweł Krzysztof, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 464; 

4) karty do głosowania wydano 256 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 255; 

6) głosów ważnych oddano 249; 

7) radnym został wybrany: 

― KRAWCZYK Janusz Robert, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 164. 

Wybory do Rady Gminy Trawniki 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7243. 

3. Karty do głosowania wydano 3619 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3616 osób, to jest 

49,92% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3553, to jest 98,26% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 63, to jest 1,74% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 11, to jest 17,46%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 52, to jest 

82,54%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 651; 

4) karty do głosowania wydano 318 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 318; 

6) głosów ważnych oddano 311; 

7) radnym został wybrany: 

― POMORSKI Bartłomiej, 
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z listy nr 16 KWW WSPÓLNA GMINA TRAWNIKI. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 391; 

4) karty do głosowania wydano 208 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 208; 

6) głosów ważnych oddano 205; 

7) radną została wybrana: 

― TERLECKA Aneta Barbara, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNA GMINA TRAWNIKI. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 359; 

4) karty do głosowania wydano 181 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181; 

6) głosów ważnych oddano 176; 

7) radną została wybrana: 

― DĘBICKA Marianna Janina, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNA GMINA TRAWNIKI. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 668; 

4) karty do głosowania wydano 279 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 279; 

6) głosów ważnych oddano 273; 

7) radną została wybrana: 

― ŁUKASZUK Beata Maryla, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 458; 

4) karty do głosowania wydano 229 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 229; 

6) głosów ważnych oddano 222; 
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7) radnym został wybrany: 

― WÓJCIK Piotr Tomasz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 497; 

4) karty do głosowania wydano 271 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 270; 

6) głosów ważnych oddano 265; 

7) radnym został wybrany: 

― DRYGAŁA Mieczysław Bartłomiej, 

z listy nr 17 KWW KONRADA TARCZYLUKA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 411; 

4) karty do głosowania wydano 158 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 

6) głosów ważnych oddano 158; 

7) radnym został wybrany: 

― HOJOŁ Paweł, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNA GMINA TRAWNIKI. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 553; 

4) karty do głosowania wydano 263 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 263; 

6) głosów ważnych oddano 262; 

7) radnym został wybrany: 

― BARTOCHA Sławomir Bogdan, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNA GMINA TRAWNIKI. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 378; 

4) karty do głosowania wydano 164 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163; 

6) głosów ważnych oddano 162; 

7) radną została wybrana: 

― MAJCHER Anna Dorota, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNA GMINA TRAWNIKI. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 589; 

4) karty do głosowania wydano 274 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 273; 

6) głosów ważnych oddano 267; 

7) radną została wybrana: 

― PITUCHA Alicja Danuta, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 415; 

4) karty do głosowania wydano 236 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 236; 

6) głosów ważnych oddano 229; 

7) radną została wybrana: 

― PASIECZNA Agnieszka, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 345; 

4) karty do głosowania wydano 208 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 208; 

6) głosów ważnych oddano 205; 

7) radnym został wybrany: 

― ZACHARY Jerzy Antoni, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 374; 

4) karty do głosowania wydano 203 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203; 

6) głosów ważnych oddano 198; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWALCZYK Damian, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNA GMINA TRAWNIKI. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 493; 

4) karty do głosowania wydano 274 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 274; 

6) głosów ważnych oddano 270; 

7) radnym został wybrany: 

― ZIELIŃSKI Tomasz, 

z listy nr 17 KWW KONRADA TARCZYLUKA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 661; 

4) karty do głosowania wydano 353 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 353; 

6) głosów ważnych oddano 350; 

7) radną została wybrana: 

― BECZKALSKA Agnieszka Anna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 165. 

Wybory do Rady Gminy Trzebieszów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5490. 

3. Karty do głosowania wydano 3623 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3623 osób, to jest 

65,99% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3550, to jest 97,99% ogólnej liczby głosów oddanych. 
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6. Głosów nieważnych oddano 73, to jest 2,01% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 32, to jest 43,84%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 41, to jest 

56,16%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 1, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― MOŚCICKA Anna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 375; 

4) karty do głosowania wydano 244 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 244; 

6) głosów ważnych oddano 241; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚLEDŹ Marcin, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 368; 

4) karty do głosowania wydano 224 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 224; 

6) głosów ważnych oddano 220; 

7) radnym został wybrany: 

― ZDANOWSKI Wiesław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
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4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 348; 

4) karty do głosowania wydano 221 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 221; 

6) głosów ważnych oddano 219; 

7) radnym został wybrany: 

― ROLA Franciszek, 

z listy nr 14 KWW NASZA GMINA TRZEBIESZÓW. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 378; 

4) karty do głosowania wydano 244 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 244; 

6) głosów ważnych oddano 241; 

7) radnym został wybrany: 

― GROCHOWSKI Grzegorz, 

z listy nr 14 KWW NASZA GMINA TRZEBIESZÓW. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 539; 

4) karty do głosowania wydano 355 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 356; 

6) głosów ważnych oddano 354; 

7) radnym został wybrany: 

― CELIŃSKI-SPODAR Mariusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 227; 

4) karty do głosowania wydano 130 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 130; 

6) głosów ważnych oddano 130; 

7) radnym został wybrany: 

― KRASUSKI Zygmunt, 
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z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 391; 

4) karty do głosowania wydano 272 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 272; 

6) głosów ważnych oddano 261; 

7) radnym został wybrany: 

― GROCHOWSKI Leszek, 

z listy nr 16 KWW MAŁGORZATY KUROWSKIEJ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 341; 

4) karty do głosowania wydano 264 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 264; 

6) głosów ważnych oddano 257; 

7) radnym został wybrany: 

― MOŚCICKI Jan Waldemar, 

z listy nr 16 KWW MAŁGORZATY KUROWSKIEJ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 327; 

4) karty do głosowania wydano 205 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 205; 

6) głosów ważnych oddano 194; 

7) radnym został wybrany: 

― KRASUSKI Paweł, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 372; 

4) karty do głosowania wydano 269 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 268; 

6) głosów ważnych oddano 267; 
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7) radnym został wybrany: 

― KOWALCZYK Piotr, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 462; 

4) karty do głosowania wydano 334 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 334; 

6) głosów ważnych oddano 323; 

7) radnym został wybrany: 

― IZDEBSKI Marek, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 373; 

4) karty do głosowania wydano 217 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 217; 

6) głosów ważnych oddano 208; 

7) radnym został wybrany: 

― NURZYŃSKI Andrzej, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 510; 

4) karty do głosowania wydano 315 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 315; 

6) głosów ważnych oddano 309; 

7) radnym został wybrany: 

― JEZIERSKI Janusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 479; 

4) karty do głosowania wydano 329 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 329; 

6) głosów ważnych oddano 326; 

7) radnym został wybrany: 

― KUROWSKI Adam Grzegorz, 

z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA. 
 

 

Rozdział 166. 

Wybory do Rady Gminy Trzeszczany 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3528. 

3. Karty do głosowania wydano 1819 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1819 osób, to jest 

51,56% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1784, to jest 98,08% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 35, to jest 1,92% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 4, to jest 11,43%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 31, to jest 

88,57%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 178; 

4) karty do głosowania wydano 67 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 67; 

6) głosów ważnych oddano 65; 

7) radną została wybrana: 

― KOWALSKA Zofia Helena, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 197; 

4) karty do głosowania wydano 111 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 111; 

6) głosów ważnych oddano 109; 

7) radnym został wybrany: 

― GAŁKA Henryk Leon, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 283; 

4) karty do głosowania wydano 136 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 136; 

6) głosów ważnych oddano 132; 

7) radnym został wybrany: 

― RYŚ Marek, 

z listy nr 17 KWW HENRYK ŚWIST. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 247; 

4) karty do głosowania wydano 126 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126; 

6) głosów ważnych oddano 126; 

7) radnym został wybrany: 

― PIETNOWSKI Mariusz, 

z listy nr 15 KWW SPRAWIEDLIWE I LEPSZE JUTRO. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 266; 

4) karty do głosowania wydano 156 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 156; 

6) głosów ważnych oddano 153; 

7) radnym został wybrany: 

― PRYSTUPA Jan Bogusław, 
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z listy nr 15 KWW SPRAWIEDLIWE I LEPSZE JUTRO. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 211; 

4) karty do głosowania wydano 115 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 115; 

6) głosów ważnych oddano 115; 

7) radną została wybrana: 

― ULERYK Beata, 

z listy nr 15 KWW SPRAWIEDLIWE I LEPSZE JUTRO. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 202; 

4) karty do głosowania wydano 109 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 109; 

6) głosów ważnych oddano 104; 

7) radną została wybrana: 

― PRYSTUPA Krystyna Teresa, 

z listy nr 15 KWW SPRAWIEDLIWE I LEPSZE JUTRO. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 256; 

4) karty do głosowania wydano 122 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122; 

6) głosów ważnych oddano 116; 

7) radnym został wybrany: 

― FOLUSZ Mariusz, 

z listy nr 15 KWW SPRAWIEDLIWE I LEPSZE JUTRO. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 193; 

4) karty do głosowania wydano 113 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 113; 

6) głosów ważnych oddano 112; 
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7) radną została wybrana: 

― DREWNIAK Paulina, 

z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE I ROZWÓJ 2018. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 297; 

4) karty do głosowania wydano 146 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 

6) głosów ważnych oddano 143; 

7) radnym został wybrany: 

― FILIPCZUK Józef, 

z listy nr 17 KWW HENRYK ŚWIST. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 215; 

4) karty do głosowania wydano 121 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 121; 

6) głosów ważnych oddano 118; 

7) radnym został wybrany: 

― PIROGOWICZ Andrzej, 

z listy nr 17 KWW HENRYK ŚWIST. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 172; 

4) karty do głosowania wydano 91 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 91; 

6) głosów ważnych oddano 88; 

7) radną została wybrana: 

― KONS Joanna, 

z listy nr 17 KWW HENRYK ŚWIST. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 256; 

4) karty do głosowania wydano 107 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 107; 

6) głosów ważnych oddano 107; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁYSIAK Wojciech, 

z listy nr 17 KWW HENRYK ŚWIST. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 277; 

4) karty do głosowania wydano 150 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 150; 

6) głosów ważnych oddano 147; 

7) radną została wybrana: 

― SERAFIN Barbara, 

z listy nr 15 KWW SPRAWIEDLIWE I LEPSZE JUTRO. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 278; 

4) karty do głosowania wydano 149 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 149; 

6) głosów ważnych oddano 149; 

7) radnym został wybrany: 

― PANAS Michał, 

z listy nr 15 KWW SPRAWIEDLIWE I LEPSZE JUTRO. 
 

 

Rozdział 167. 

Wybory do Rady Gminy Trzydnik Duży 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4681. 

3. Karty do głosowania wydano 2416 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2415 osób, to jest 

51,59% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2366, to jest 97,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 49, to jest 2,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 
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1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 13, to jest 26,53%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 36, to jest 

73,47%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 9, nr 10, w 

których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 301; 

4) karty do głosowania wydano 173 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 173; 

6) głosów ważnych oddano 169; 

7) radną została wybrana: 

― DREWNIAK Beata, 

z listy nr 14 KWW NASZA GMINA TRZYDNIK DUŻY. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 289; 

4) karty do głosowania wydano 159 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 159; 

6) głosów ważnych oddano 158; 

7) radnym został wybrany: 

― KOT Jerzy Adam, 

z listy nr 14 KWW NASZA GMINA TRZYDNIK DUŻY. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 299; 

4) karty do głosowania wydano 161 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161; 

6) głosów ważnych oddano 153; 

7) radnym został wybrany: 
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― SERAFIN Ryszard Władysław, 

z listy nr 14 KWW NASZA GMINA TRZYDNIK DUŻY. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 348; 

4) karty do głosowania wydano 179 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 179; 

6) głosów ważnych oddano 174; 

7) radnym został wybrany: 

― FLIS Sylwester, 

z listy nr 14 KWW NASZA GMINA TRZYDNIK DUŻY. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 263; 

4) karty do głosowania wydano 164 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 

6) głosów ważnych oddano 163; 

7) radnym został wybrany: 

― SZMIT Dariusz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 396; 

4) karty do głosowania wydano 198 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 198; 

6) głosów ważnych oddano 198; 

7) radnym został wybrany: 

― CZERWONKA Grzegorz Mariusz, 

z listy nr 14 KWW NASZA GMINA TRZYDNIK DUŻY. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 428; 

4) karty do głosowania wydano 214 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 214; 
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6) głosów ważnych oddano 212; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWALSKI Stanisław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 490; 

4) karty do głosowania wydano 251 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 251; 

6) głosów ważnych oddano 248; 

7) radnym został wybrany: 

― WOJTAN Piotr, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― RADWAN Grzegorz Stanisław, 

z listy nr 14 KWW NASZA GMINA TRZYDNIK DUŻY. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― NAWROCKI Wojciech, 

z listy nr 15 KWW POWIAT KRAŚNICKI-WSPÓLNA SPRAWA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 248; 

4) karty do głosowania wydano 107 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 107; 

6) głosów ważnych oddano 100; 

7) radną została wybrana: 

― TUPAJ Teresa, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 395; 

4) karty do głosowania wydano 190 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 190; 

6) głosów ważnych oddano 187; 

7) radną została wybrana: 

― FRANIA Marzena Maria, 

z listy nr 14 KWW NASZA GMINA TRZYDNIK DUŻY. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 409; 

4) karty do głosowania wydano 185 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 184; 

6) głosów ważnych oddano 182; 

7) radnym został wybrany: 

― DZIEDZIC Sebastian Adam, 

z listy nr 14 KWW NASZA GMINA TRZYDNIK DUŻY. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 524; 

4) karty do głosowania wydano 265 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 265; 

6) głosów ważnych oddano 255; 

7) radnym został wybrany: 

― DOLECKI Ryszard, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 291; 

4) karty do głosowania wydano 170 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 170; 

6) głosów ważnych oddano 167; 

7) radnym został wybrany: 

― HERBET Michał, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
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Rozdział 168. 

Wybory do Rady Gminy Tuczna 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2374. 

3. Karty do głosowania wydano 1297 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1297 osób, to jest 

54,63% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1271, to jest 98,00% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 26, to jest 2,00% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 10, to jest 38,46%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 16, to jest 

61,54%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 14, nr 15, w 

których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 136; 

4) karty do głosowania wydano 85 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 85; 

6) głosów ważnych oddano 85; 

7) radnym został wybrany: 

― KARPIUK Zenon Michał, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 210; 

4) karty do głosowania wydano 96 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 96; 
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6) głosów ważnych oddano 92; 

7) radnym został wybrany: 

― SUSZCZYŃSKI Wiesław Adam, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 140; 

4) karty do głosowania wydano 92 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 92; 

6) głosów ważnych oddano 91; 

7) radną została wybrana: 

― KONDRASZUK Agnieszka Ewa, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 189; 

4) karty do głosowania wydano 94 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 94; 

6) głosów ważnych oddano 91; 

7) radnym został wybrany: 

― SOKOŁOWSKI Zbigniew Antoni, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 117; 

4) karty do głosowania wydano 68 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 68; 

6) głosów ważnych oddano 67; 

7) radną została wybrana: 

― SZANIAWSKA Anna, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 237; 
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4) karty do głosowania wydano 117 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 117; 

6) głosów ważnych oddano 116; 

7) radną została wybrana: 

― KUKAWSKA Ewelina Joanna, 

z listy nr 15 KWW DĄBROWICA DUŻA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 163; 

4) karty do głosowania wydano 98 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 98; 

6) głosów ważnych oddano 98; 

7) radną została wybrana: 

― FALKIEWICZ Maria, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 158; 

4) karty do głosowania wydano 82 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 82; 

6) głosów ważnych oddano 81; 

7) radnym został wybrany: 

― FEDOROWICZ Kacper, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 201; 

4) karty do głosowania wydano 111 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 111; 

6) głosów ważnych oddano 105; 

7) radnym został wybrany: 

― OSOWSKI Zbigniew Antoni, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 211; 

4) karty do głosowania wydano 114 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 114; 

6) głosów ważnych oddano 111; 

7) radną została wybrana: 

― SKWIERCZYŃSKA Agnieszka, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 211; 

4) karty do głosowania wydano 111 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 111; 

6) głosów ważnych oddano 108; 

7) radnym został wybrany: 

― OLĘDZKI Krzysztof Marek, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 200; 

4) karty do głosowania wydano 123 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 123; 

6) głosów ważnych oddano 122; 

7) radną została wybrana: 

― DMITRUK Krystyna, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 201; 

4) karty do głosowania wydano 106 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 106; 

6) głosów ważnych oddano 104; 

7) radnym został wybrany: 

― SAWCZUK Jerzy, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
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14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― SĘPKOWSKA Beata Violetta, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― MITURA Sławomir Mariusz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

 

Rozdział 169. 

Wybory do Rady Gminy Turobin 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5290. 

3. Karty do głosowania wydano 3256 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3253 osób, to jest 

61,49% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3203, to jest 98,46% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 50, to jest 1,54% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 10, to jest 20,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 40, to jest 

80,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 275; 
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4) karty do głosowania wydano 176 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 176; 

6) głosów ważnych oddano 174; 

7) radną została wybrana: 

― WARDA Beata Barbara, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 424; 

4) karty do głosowania wydano 241 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 241; 

6) głosów ważnych oddano 234; 

7) radnym został wybrany: 

― ROMAŃSKI Adam Jan, 

z listy nr 19 KWW ADAMA ROMAŃSKIEGO. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 370; 

4) karty do głosowania wydano 254 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 254; 

6) głosów ważnych oddano 251; 

7) radnym został wybrany: 

― FIUT Damian Kamil, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 426; 

4) karty do głosowania wydano 264 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 264; 

6) głosów ważnych oddano 264; 

7) radnym został wybrany: 

― MRÓZ Ryszard Józef, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 361; 

4) karty do głosowania wydano 216 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 216; 

6) głosów ważnych oddano 214; 

7) radnym został wybrany: 

― GÓRNY Stanisław, 

z listy nr 16 KWW EUGENIUSZA KRUKOWSKIEGO. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 291; 

4) karty do głosowania wydano 182 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182; 

6) głosów ważnych oddano 181; 

7) radnym został wybrany: 

― TOŁPA Radosław, 

z listy nr 17 KWW TOMASZA KULESZY. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 392; 

4) karty do głosowania wydano 240 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 240; 

6) głosów ważnych oddano 237; 

7) radnym został wybrany: 

― MAREK Ryszard Kazimierz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 464; 

4) karty do głosowania wydano 267 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 267; 

6) głosów ważnych oddano 263; 

7) radnym został wybrany: 

― SZAFRANIEC Marcin, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
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9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 404; 

4) karty do głosowania wydano 264 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 260; 

6) głosów ważnych oddano 253; 

7) radnym został wybrany: 

― GĄBKA Józef Janusz, 

z listy nr 16 KWW EUGENIUSZA KRUKOWSKIEGO. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 222; 

4) karty do głosowania wydano 143 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142; 

6) głosów ważnych oddano 136; 

7) radną została wybrana: 

― BĘCAŁA Teresa Wiesława, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 261; 

4) karty do głosowania wydano 147 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 

6) głosów ważnych oddano 142; 

7) radną została wybrana: 

― ŁUKASIK Zofia Anna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 515; 

4) karty do głosowania wydano 320 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 320; 

6) głosów ważnych oddano 318; 

7) radnym został wybrany: 

― KRÓL Roman Stanisław, 
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z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 300; 

4) karty do głosowania wydano 193 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 194; 

6) głosów ważnych oddano 193; 

7) radnym został wybrany: 

― ZWOLAK Zdzisław, 

z listy nr 16 KWW EUGENIUSZA KRUKOWSKIEGO. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 361; 

4) karty do głosowania wydano 214 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 214; 

6) głosów ważnych oddano 211; 

7) radnym został wybrany: 

― SNOPEK Eugeniusz Czesław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 224; 

4) karty do głosowania wydano 135 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 136; 

6) głosów ważnych oddano 132; 

7) radnym został wybrany: 

― KRAWIEC Andrzej, 

z listy nr 16 KWW EUGENIUSZA KRUKOWSKIEGO. 
 

 

Rozdział 170. 

Wybory do Rady Miejskiej w Tyszowcach 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4863. 

3. Karty do głosowania wydano 2743 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2742 osób, to jest 

56,38% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2683, to jest 97,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 59, to jest 2,15% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 21, to jest 35,59%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 38, to jest 

64,41%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 404; 

4) karty do głosowania wydano 243 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 243; 

6) głosów ważnych oddano 243; 

7) radnym został wybrany: 

― KOŚCIOŁKO Paweł Mirosław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 382; 

4) karty do głosowania wydano 221 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 221; 

6) głosów ważnych oddano 215; 

7) radnym został wybrany: 

― JURKIEWICZ Jan Andrzej, 

z listy nr 18 KWW JANA JURKIEWICZA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 303; 

4) karty do głosowania wydano 161 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161; 

6) głosów ważnych oddano 155; 

7) radnym został wybrany: 

― CZARNECKI Antoni, 

z listy nr 17 KWW ANDRZEJA PODGÓRSKIEGO. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 348; 

4) karty do głosowania wydano 193 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 193; 

6) głosów ważnych oddano 188; 

7) radnym został wybrany: 

― GĄSIOR Jerzy Wincenty, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 383; 

4) karty do głosowania wydano 214 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 213; 

6) głosów ważnych oddano 198; 

7) radnym został wybrany: 

― DZIAŁA Sławomir, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 396; 

4) karty do głosowania wydano 221 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 222; 

6) głosów ważnych oddano 216; 

7) radnym został wybrany: 

― MARSZALEC Piotr, 

z listy nr 17 KWW ANDRZEJA PODGÓRSKIEGO. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 334; 

4) karty do głosowania wydano 173 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 173; 

6) głosów ważnych oddano 170; 

7) radnym został wybrany: 

― MACHLARZ Radosław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 288; 

4) karty do głosowania wydano 155 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 154; 

6) głosów ważnych oddano 148; 

7) radną została wybrana: 

― JAREMCZUK Agnieszka, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 325; 

4) karty do głosowania wydano 208 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 208; 

6) głosów ważnych oddano 206; 

7) radnym został wybrany: 

― KAWAŁKO Marcin Grzegorz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 198; 

4) karty do głosowania wydano 117 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 117; 

6) głosów ważnych oddano 115; 

7) radną została wybrana: 

― LIS Alicja Maria, 
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z listy nr 15 KWW MARIUSZA ZAJĄCA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 328; 

4) karty do głosowania wydano 216 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 216; 

6) głosów ważnych oddano 214; 

7) radną została wybrana: 

― STEPUCH Małgorzata, 

z listy nr 15 KWW MARIUSZA ZAJĄCA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 335; 

4) karty do głosowania wydano 188 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 188; 

6) głosów ważnych oddano 188; 

7) radnym został wybrany: 

― SZACHNOWSKI Andrzej, 

z listy nr 15 KWW MARIUSZA ZAJĄCA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 241; 

4) karty do głosowania wydano 93 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 93; 

6) głosów ważnych oddano 90; 

7) radnym został wybrany: 

― KAZIUK Michał, 

z listy nr 15 KWW MARIUSZA ZAJĄCA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 298; 

4) karty do głosowania wydano 155 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155; 

6) głosów ważnych oddano 154; 
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7) radnym został wybrany: 

― KUŁAJ Marcin, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 300; 

4) karty do głosowania wydano 185 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185; 

6) głosów ważnych oddano 183; 

7) radnym został wybrany: 

― WRONKA Mirosław Krzysztof, 

z listy nr 15 KWW MARIUSZA ZAJĄCA. 
 

 

Rozdział 171. 

Wybory do Rady Gminy Uchanie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3904. 

3. Karty do głosowania wydano 2135 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2136 osób, to jest 

54,71% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2110, to jest 98,78% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 26, to jest 1,22% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 3, to jest 11,54%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 23, to jest 

88,46%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 203; 

4) karty do głosowania wydano 91 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 91; 

6) głosów ważnych oddano 90; 

7) radnym został wybrany: 

― BRZUCHALA Stefan, 

z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE I ROZWÓJ 2018. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 240; 

4) karty do głosowania wydano 117 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 117; 

6) głosów ważnych oddano 114; 

7) radnym został wybrany: 

― BOGUT Grzegorz Stanisław, 

z listy nr 15 KWW MARIANA LACKOWSKIEGO. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 250; 

4) karty do głosowania wydano 147 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 148; 

6) głosów ważnych oddano 148; 

7) radnym został wybrany: 

― MIKITA Sławomir, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 273; 

4) karty do głosowania wydano 171 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 171; 

6) głosów ważnych oddano 169; 

7) radnym został wybrany: 

― LESIUK Leszek, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 



762 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 249; 

4) karty do głosowania wydano 153 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153; 

6) głosów ważnych oddano 151; 

7) radnym został wybrany: 

― JĘDRUSZCZAK Marian, 

z listy nr 15 KWW MARIANA LACKOWSKIEGO. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 328; 

4) karty do głosowania wydano 205 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 205; 

6) głosów ważnych oddano 203; 

7) radnym został wybrany: 

― BODZIACKI Robert, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 225; 

4) karty do głosowania wydano 122 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122; 

6) głosów ważnych oddano 117; 

7) radnym został wybrany: 

― CZAPSKI Piotr Stanisław, 

z listy nr 15 KWW MARIANA LACKOWSKIEGO. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 225; 

4) karty do głosowania wydano 129 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 129; 

6) głosów ważnych oddano 127; 

7) radnym został wybrany: 

― WILKOS Paweł Bronisław, 



763 

z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE I ROZWÓJ 2018. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 338; 

4) karty do głosowania wydano 182 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182; 

6) głosów ważnych oddano 181; 

7) radnym został wybrany: 

― PLECZUK Marek Antoni, 

z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE I ROZWÓJ 2018. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 227; 

4) karty do głosowania wydano 125 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 125; 

6) głosów ważnych oddano 124; 

7) radnym został wybrany: 

― ZAŁUSKI Wacław Antoni, 

z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE I ROZWÓJ 2018. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 319; 

4) karty do głosowania wydano 152 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 

6) głosów ważnych oddano 152; 

7) radną została wybrana: 

― KARPIUK Magdalena Cecylia, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 267; 

4) karty do głosowania wydano 129 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 129; 

6) głosów ważnych oddano 127; 
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7) radnym został wybrany: 

― NIEMCZYK Piotr, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 218; 

4) karty do głosowania wydano 132 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 132; 

6) głosów ważnych oddano 128; 

7) radną została wybrana: 

― WÓJCIK Justyna, 

z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE I ROZWÓJ 2018. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 231; 

4) karty do głosowania wydano 134 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 134; 

6) głosów ważnych oddano 133; 

7) radnym został wybrany: 

― CZEREPAK Zbigniew, 

z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE I ROZWÓJ 2018. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 311; 

4) karty do głosowania wydano 146 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 

6) głosów ważnych oddano 146; 

7) radnym został wybrany: 

― BORUSIEWICZ Andrzej Bogusław, 

z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE I ROZWÓJ 2018. 
 

 

Rozdział 172. 

Wybory do Rady Gminy Ulan-Majorat 

Oddział 1. 

Dane ogólne 
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1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4850. 

3. Karty do głosowania wydano 3156 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3154 osób, to jest 

65,03% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3070, to jest 97,34% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 84, to jest 2,66% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 27, to jest 32,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 57, to jest 

67,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 253; 

4) karty do głosowania wydano 153 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153; 

6) głosów ważnych oddano 149; 

7) radnym został wybrany: 

― MALISZEWSKI Bogdan, 

z listy nr 16 KWW ROZWÓJ I SAMORZĄDNOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 256; 

4) karty do głosowania wydano 168 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168; 

6) głosów ważnych oddano 163; 

7) radnym został wybrany: 

― ZBOROWSKI Zbigniew Stanisław, 

z listy nr 21 KWW RPS. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 290; 

4) karty do głosowania wydano 137 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 137; 

6) głosów ważnych oddano 133; 

7) radnym został wybrany: 

― CABAJ Henryk Bogdan, 

z listy nr 17 KWW "WSPÓLNA GMINA". 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 304; 

4) karty do głosowania wydano 193 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 192; 

6) głosów ważnych oddano 191; 

7) radnym został wybrany: 

― BIAŁUCHA Marek, 

z listy nr 17 KWW "WSPÓLNA GMINA". 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 231; 

4) karty do głosowania wydano 150 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 150; 

6) głosów ważnych oddano 147; 

7) radną została wybrana: 

― SKWARA Małgorzata, 

z listy nr 17 KWW "WSPÓLNA GMINA". 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 407; 

4) karty do głosowania wydano 286 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 286; 

6) głosów ważnych oddano 286; 

7) radnym został wybrany: 

― ZIENKIEWICZ Wiesław Krzysztof, 

z listy nr 17 KWW "WSPÓLNA GMINA". 
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7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 294; 

4) karty do głosowania wydano 177 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 177; 

6) głosów ważnych oddano 173; 

7) radną została wybrana: 

― IWASZKO Grażyna Barbara, 

z listy nr 16 KWW ROZWÓJ I SAMORZĄDNOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 330; 

4) karty do głosowania wydano 256 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 256; 

6) głosów ważnych oddano 248; 

7) radnym został wybrany: 

― MAZUREK Sławomir Leszek, 

z listy nr 17 KWW "WSPÓLNA GMINA". 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 365; 

4) karty do głosowania wydano 217 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 217; 

6) głosów ważnych oddano 214; 

7) radnym został wybrany: 

― MAZUREK Adam Karol, 

z listy nr 17 KWW "WSPÓLNA GMINA". 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 290; 

4) karty do głosowania wydano 164 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 

6) głosów ważnych oddano 140; 

7) radnym został wybrany: 

― BARTOCHOWSKI Sławomir Florian, 
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z listy nr 16 KWW ROZWÓJ I SAMORZĄDNOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 422; 

4) karty do głosowania wydano 276 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 276; 

6) głosów ważnych oddano 268; 

7) radnym został wybrany: 

― ZALEWSKI Mariusz Piotr, 

z listy nr 17 KWW "WSPÓLNA GMINA". 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 305; 

4) karty do głosowania wydano 236 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 236; 

6) głosów ważnych oddano 236; 

7) radną została wybrana: 

― PASKUDZKA Elżbieta, 

z listy nr 16 KWW ROZWÓJ I SAMORZĄDNOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 435; 

4) karty do głosowania wydano 310 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 310; 

6) głosów ważnych oddano 295; 

7) radnym został wybrany: 

― ZARZYCKI Kazimierz, 

z listy nr 18 KWW KAZIMIERZA ZARZYCKIEGO. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 420; 

4) karty do głosowania wydano 255 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 255; 

6) głosów ważnych oddano 252; 
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7) radnym został wybrany: 

― ZIENKIEWICZ Krzysztof, 

z listy nr 17 KWW "WSPÓLNA GMINA". 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 248; 

4) karty do głosowania wydano 178 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 177; 

6) głosów ważnych oddano 175; 

7) radnym został wybrany: 

― LIPIŃSKI Leszek Łukasz, 

z listy nr 17 KWW "WSPÓLNA GMINA". 
 

 

Rozdział 173. 

Wybory do Rady Gminy Ulhówek 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4030. 

3. Karty do głosowania wydano 1957 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1959 osób, to jest 

48,61% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1934, to jest 98,72% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 25, to jest 1,28% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 7, to jest 28,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18, to jest 

72,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 246; 

4) karty do głosowania wydano 125 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 125; 

6) głosów ważnych oddano 124; 

7) radnym został wybrany: 

― MALEC Henryk Józef, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 163; 

4) karty do głosowania wydano 55 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 55; 

6) głosów ważnych oddano 55; 

7) radną została wybrana: 

― ZWOLAK Marta Henryka, 

z listy nr 15 KWW ŁUKASZA KŁĘBKA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 311; 

4) karty do głosowania wydano 165 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 167; 

6) głosów ważnych oddano 163; 

7) radnym został wybrany: 

― WOJNAR Daniel Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 352; 

4) karty do głosowania wydano 182 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182; 

6) głosów ważnych oddano 179; 

7) radnym został wybrany: 

― DĄBROWSKI Paweł Ireneusz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 265; 

4) karty do głosowania wydano 135 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 135; 

6) głosów ważnych oddano 135; 

7) radną została wybrana: 

― WĘZIŃSKA Halina Henryka, 

z listy nr 15 KWW ŁUKASZA KŁĘBKA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 195; 

4) karty do głosowania wydano 112 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 112; 

6) głosów ważnych oddano 108; 

7) radnym został wybrany: 

― GÓRNICKI Wiesław Zenon, 

z listy nr 15 KWW ŁUKASZA KŁĘBKA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 180; 

4) karty do głosowania wydano 48 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 48; 

6) głosów ważnych oddano 48; 

7) radną została wybrana: 

― KUŹNIARZ Elżbieta Małgorzata, 

z listy nr 15 KWW ŁUKASZA KŁĘBKA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 364; 

4) karty do głosowania wydano 170 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 170; 

6) głosów ważnych oddano 169; 

7) radną została wybrana: 

― BUCZKOWSKA Joanna Maria, 
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z listy nr 15 KWW ŁUKASZA KŁĘBKA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 336; 

4) karty do głosowania wydano 153 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153; 

6) głosów ważnych oddano 151; 

7) radnym został wybrany: 

― LOREK Łukasz Michał, 

z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY RCM ULHÓWEK. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 216; 

4) karty do głosowania wydano 98 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 98; 

6) głosów ważnych oddano 98; 

7) radną została wybrana: 

― DYMEK Jolanta Janina, 

z listy nr 15 KWW ŁUKASZA KŁĘBKA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 248; 

4) karty do głosowania wydano 135 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 135; 

6) głosów ważnych oddano 134; 

7) radnym został wybrany: 

― BAŁKA Krzysztof, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 260; 

4) karty do głosowania wydano 117 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 117; 

6) głosów ważnych oddano 116; 
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7) radną została wybrana: 

― ZIOBER Stanisława, 

z listy nr 15 KWW ŁUKASZA KŁĘBKA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 277; 

4) karty do głosowania wydano 141 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 141; 

6) głosów ważnych oddano 139; 

7) radnym został wybrany: 

― GÓRNIK Leszek Roch, 

z listy nr 15 KWW ŁUKASZA KŁĘBKA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 277; 

4) karty do głosowania wydano 148 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 148; 

6) głosów ważnych oddano 147; 

7) radną została wybrana: 

― ŁĄKOWSKA Magdalena, 

z listy nr 15 KWW ŁUKASZA KŁĘBKA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 340; 

4) karty do głosowania wydano 173 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 173; 

6) głosów ważnych oddano 168; 

7) radną została wybrana: 

― LIS Danuta Maria, 

z listy nr 15 KWW ŁUKASZA KŁĘBKA. 
 

 

Rozdział 174. 

Wybory do Rady Gminy Ułęż 

Oddział 1. 

Dane ogólne 
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1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2746. 

3. Karty do głosowania wydano 1758 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1758 osób, to jest 

64,02% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1715, to jest 97,55% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 43, to jest 2,45% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 5, to jest 11,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 38, to jest 

88,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 224; 

4) karty do głosowania wydano 138 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138; 

6) głosów ważnych oddano 135; 

7) radną została wybrana: 

― MACHUL Weronika Helena, 

z listy nr 18 KWW GMINY UŁĘŻ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 181; 

4) karty do głosowania wydano 128 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 128; 

6) głosów ważnych oddano 119; 

7) radnym został wybrany: 

― KAPUSTA Adrian, 

z listy nr 16 KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ GMINY UŁĘŻ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 184; 

4) karty do głosowania wydano 133 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 133; 

6) głosów ważnych oddano 133; 

7) radną została wybrana: 

― STRĄK Lucyna Bożena, 

z listy nr 16 KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ GMINY UŁĘŻ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 206; 

4) karty do głosowania wydano 142 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142; 

6) głosów ważnych oddano 139; 

7) radnym został wybrany: 

― BECZEK Jacek Czesław, 

z listy nr 16 KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ GMINY UŁĘŻ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 166; 

4) karty do głosowania wydano 114 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 114; 

6) głosów ważnych oddano 112; 

7) radną została wybrana: 

― BRODOWSKA Marlena, 

z listy nr 18 KWW GMINY UŁĘŻ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 207; 

4) karty do głosowania wydano 127 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 127; 

6) głosów ważnych oddano 124; 

7) radną została wybrana: 

― ZDROJEWSKA Jagoda, 

z listy nr 18 KWW GMINY UŁĘŻ. 
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7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 236; 

4) karty do głosowania wydano 160 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160; 

6) głosów ważnych oddano 155; 

7) radną została wybrana: 

― WOJTACHNIO Elżbieta Teresa, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 163; 

4) karty do głosowania wydano 111 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 111; 

6) głosów ważnych oddano 107; 

7) radnym został wybrany: 

― PARZYSZEK Przemysław Paweł, 

z listy nr 19 KWW NOWOCZESNA GMINA UŁĘŻ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 194; 

4) karty do głosowania wydano 126 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 127; 

6) głosów ważnych oddano 126; 

7) radną została wybrana: 

― BIELECKA Magdalena, 

z listy nr 18 KWW GMINY UŁĘŻ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 160; 

4) karty do głosowania wydano 89 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 89; 

6) głosów ważnych oddano 85; 

7) radnym został wybrany: 

― KULIK Michał Marcin, 
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z listy nr 19 KWW NOWOCZESNA GMINA UŁĘŻ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 206; 

4) karty do głosowania wydano 138 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138; 

6) głosów ważnych oddano 134; 

7) radnym został wybrany: 

― WOJTAŚ Paweł Tomasz, 

z listy nr 18 KWW GMINY UŁĘŻ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 173; 

4) karty do głosowania wydano 91 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 91; 

6) głosów ważnych oddano 90; 

7) radnym został wybrany: 

― NACZAS Piotr, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 205; 

4) karty do głosowania wydano 105 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 105; 

6) głosów ważnych oddano 102; 

7) radną została wybrana: 

― KOPACZ Edyta Iwona, 

z listy nr 18 KWW GMINY UŁĘŻ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 120; 

4) karty do głosowania wydano 83 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 83; 

6) głosów ważnych oddano 82; 
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7) radnym został wybrany: 

― STACHNIO Grzegorz Mariusz, 

z listy nr 16 KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ GMINY UŁĘŻ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 121; 

4) karty do głosowania wydano 73 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 72; 

6) głosów ważnych oddano 72; 

7) radnym został wybrany: 

― SZCZEPAŃSKI Stanisław Ryszard, 

z listy nr 20 KWW "BEZPIECZNA I PRZYJAZNA GMINA". 
 

 

Rozdział 175. 

Wybory do Rady Gminy Urszulin 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3431. 

3. Karty do głosowania wydano 2106 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2105 osób, to jest 

61,35% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2071, to jest 98,38% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 34, to jest 1,62% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 6, to jest 17,65%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 28, to jest 

82,35%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 267; 

4) karty do głosowania wydano 164 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 

6) głosów ważnych oddano 163; 

7) radną została wybrana: 

― SZYMAŃSKA Anna, 

z listy nr 14 KWW TOMASZA ANTONIUKA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 236; 

4) karty do głosowania wydano 112 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 112; 

6) głosów ważnych oddano 110; 

7) radnym został wybrany: 

― HODUN Jan Eugeniusz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 177; 

4) karty do głosowania wydano 123 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 123; 

6) głosów ważnych oddano 121; 

7) radną została wybrana: 

― ŁOŚ Iwona, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 193; 

4) karty do głosowania wydano 139 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 139; 

6) głosów ważnych oddano 138; 

7) radną została wybrana: 

― SZYSZ Mariola, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 233; 

4) karty do głosowania wydano 159 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 159; 

6) głosów ważnych oddano 157; 

7) radną została wybrana: 

― GIERLIŃSKA Anna Zofia, 

z listy nr 14 KWW TOMASZA ANTONIUKA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 203; 

4) karty do głosowania wydano 148 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 148; 

6) głosów ważnych oddano 148; 

7) radnym został wybrany: 

― KAMELA Piotr, 

z listy nr 14 KWW TOMASZA ANTONIUKA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 260; 

4) karty do głosowania wydano 176 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 176; 

6) głosów ważnych oddano 172; 

7) radnym został wybrany: 

― JUNG Andrzej Tomasz, 

z listy nr 14 KWW TOMASZA ANTONIUKA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 273; 

4) karty do głosowania wydano 144 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 144; 

6) głosów ważnych oddano 142; 

7) radnym został wybrany: 

― GORAJSKI Wojciech, 
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z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 117; 

4) karty do głosowania wydano 71 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 71; 

6) głosów ważnych oddano 70; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁAPIŃSKI Mieczysław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 227; 

4) karty do głosowania wydano 133 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 133; 

6) głosów ważnych oddano 130; 

7) radnym został wybrany: 

― WARCHAŁ Dariusz Paweł, 

z listy nr 14 KWW TOMASZA ANTONIUKA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 264; 

4) karty do głosowania wydano 144 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 144; 

6) głosów ważnych oddano 137; 

7) radnym został wybrany: 

― CZAJKOWSKI Waldemar, 

z listy nr 14 KWW TOMASZA ANTONIUKA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 159; 

4) karty do głosowania wydano 99 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 99; 

6) głosów ważnych oddano 99; 
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7) radną została wybrana: 

― GRZYWACZEWSKA Kamila, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 233; 

4) karty do głosowania wydano 139 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 139; 

6) głosów ważnych oddano 134; 

7) radnym został wybrany: 

― SZYNKORA Wiesław Jan, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 245; 

4) karty do głosowania wydano 155 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 154; 

6) głosów ważnych oddano 152; 

7) radną została wybrana: 

― TCHÓRZ Iwona Zofia, 

z listy nr 14 KWW TOMASZA ANTONIUKA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 344; 

4) karty do głosowania wydano 200 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 200; 

6) głosów ważnych oddano 198; 

7) radną została wybrana: 

― GNYP Monika Marta, 

z listy nr 14 KWW TOMASZA ANTONIUKA. 
 

 

Rozdział 176. 

Wybory do Rady Miejskiej w Rejowcu 

Oddział 1. 

Dane ogólne 
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1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3095. 

3. Karty do głosowania wydano 1468 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468 osób, to jest 

47,43% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1409, to jest 95,98% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 59, to jest 4,02% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 15, to jest 25,42%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 44, to jest 

74,58%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 6 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 1, nr 2, nr 3, 

nr 5, nr 9, nr 14, w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KARAŚ Franciszek, 

z listy nr 15 KWW REJOWIEC 2018. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― LEWCZUK Andrzej, 

z listy nr 15 KWW REJOWIEC 2018. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― SZURAN Witold Zdzisław, 

z listy nr 15 KWW REJOWIEC 2018. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 



784 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 400; 

4) karty do głosowania wydano 161 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161; 

6) głosów ważnych oddano 154; 

7) radną została wybrana: 

― NOWAK Ewa, 

z listy nr 15 KWW REJOWIEC 2018. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KOŚĆ Mirosław Marek, 

z listy nr 15 KWW REJOWIEC 2018. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 417; 

4) karty do głosowania wydano 215 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 215; 

6) głosów ważnych oddano 194; 

7) radną została wybrana: 

― JASZCZUK Bożena, 

z listy nr 17 KWW BOŻENY JASZCZUK. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 457; 

4) karty do głosowania wydano 192 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 192; 

6) głosów ważnych oddano 178; 

7) radną została wybrana: 

― HARUK VEL CHAWRYLUK Katarzyna Dorota, 

z listy nr 14 KWW KATARZYNY HARUK VEL CHAWRYLUK. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 196; 
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4) karty do głosowania wydano 92 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 92; 

6) głosów ważnych oddano 91; 

7) radnym został wybrany: 

― RUMIŃSKI Zbigniew Julian, 

z listy nr 15 KWW REJOWIEC 2018. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― POPEK Jolanta Teresa, 

z listy nr 15 KWW REJOWIEC 2018. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 469; 

4) karty do głosowania wydano 202 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 202; 

6) głosów ważnych oddano 199; 

7) radnym został wybrany: 

― NOWAKOWSKI Leszek, 

z listy nr 15 KWW REJOWIEC 2018. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 241; 

4) karty do głosowania wydano 142 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142; 

6) głosów ważnych oddano 139; 

7) radną została wybrana: 

― JAGIEŁŁO Bożena, 

z listy nr 15 KWW REJOWIEC 2018. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 282; 

4) karty do głosowania wydano 156 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 156; 
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6) głosów ważnych oddano 152; 

7) radnym został wybrany: 

― TCHÓRZEWSKI Krzysztof, 

z listy nr 16 KWW KRZYSZTOFA TCHÓRZEWSKIEGO. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 293; 

4) karty do głosowania wydano 153 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153; 

6) głosów ważnych oddano 149; 

7) radną została wybrana: 

― KIRAGA Monika Anna, 

z listy nr 15 KWW REJOWIEC 2018. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KIELISZEK Jerzy Janusz, 

z listy nr 15 KWW REJOWIEC 2018. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 340; 

4) karty do głosowania wydano 155 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155; 

6) głosów ważnych oddano 153; 

7) radną została wybrana: 

― KOŚĆ Małgorzata Maria, 

z listy nr 15 KWW REJOWIEC 2018. 
 

 

Rozdział 177. 

Wybory do Rady Miejskiej w Urzędowie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7015. 
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3. Karty do głosowania wydano 3985 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3985 osób, to jest 

56,81% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3911, to jest 98,14% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 74, to jest 1,86% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 17, to jest 22,97%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 57, to jest 

77,03%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 532; 

4) karty do głosowania wydano 265 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 265; 

6) głosów ważnych oddano 261; 

7) radnym został wybrany: 

― WILCZOPOLSKI Henryk, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNOTA MIESZKAŃCÓW GMINY URZĘDÓW. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 381; 

4) karty do głosowania wydano 207 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 207; 

6) głosów ważnych oddano 202; 

7) radnym został wybrany: 

― MILCZACH Andrzej, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNOTA MIESZKAŃCÓW GMINY URZĘDÓW. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 443; 
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4) karty do głosowania wydano 215 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 215; 

6) głosów ważnych oddano 212; 

7) radnym został wybrany: 

― MAZIK Tomasz, 

z listy nr 14 KWW "Z LUDŹMI I DLA LUDZI". 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 522; 

4) karty do głosowania wydano 268 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 268; 

6) głosów ważnych oddano 258; 

7) radną została wybrana: 

― PŁECHA Beata, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNOTA MIESZKAŃCÓW GMINY URZĘDÓW. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 340; 

4) karty do głosowania wydano 212 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 212; 

6) głosów ważnych oddano 206; 

7) radnym został wybrany: 

― WOJTASZEK Marek, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNOTA MIESZKAŃCÓW GMINY URZĘDÓW. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 329; 

4) karty do głosowania wydano 198 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 198; 

6) głosów ważnych oddano 196; 

7) radnym został wybrany: 

― GAJEWSKI Karol Piotr, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 414; 

4) karty do głosowania wydano 254 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 254; 

6) głosów ważnych oddano 246; 

7) radnym został wybrany: 

― GIL Marcin, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 611; 

4) karty do głosowania wydano 347 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 347; 

6) głosów ważnych oddano 344; 

7) radnym został wybrany: 

― CHUDZICKI Grzegorz Jerzy, 

z listy nr 18 KWW MDR. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 455; 

4) karty do głosowania wydano 284 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 284; 

6) głosów ważnych oddano 278; 

7) radnym został wybrany: 

― ROLLA Andrzej Tadeusz, 

z listy nr 15 KWW SAMODZIELNY URZĘDÓW. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 464; 

4) karty do głosowania wydano 278 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 278; 

6) głosów ważnych oddano 278; 

7) radną została wybrana: 

― JASTRZĘBSKA Monika Anna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
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11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 503; 

4) karty do głosowania wydano 302 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 302; 

6) głosów ważnych oddano 301; 

7) radnym został wybrany: 

― JAGIEŁŁO Kazimierz Wiesław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 471; 

4) karty do głosowania wydano 247 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 246; 

6) głosów ważnych oddano 240; 

7) radnym został wybrany: 

― MARKIEWICZ Zbigniew Adam, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNOTA MIESZKAŃCÓW GMINY URZĘDÓW. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 405; 

4) karty do głosowania wydano 259 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 259; 

6) głosów ważnych oddano 257; 

7) radnym został wybrany: 

― ZAJĄC Wiesław Andrzej, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNOTA MIESZKAŃCÓW GMINY URZĘDÓW. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 563; 

4) karty do głosowania wydano 329 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 330; 

6) głosów ważnych oddano 316; 

7) radnym został wybrany: 

― KAZULA Jerzy Józef, 
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z listy nr 16 KWW WSPÓLNOTA MIESZKAŃCÓW GMINY URZĘDÓW. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 582; 

4) karty do głosowania wydano 320 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 320; 

6) głosów ważnych oddano 316; 

7) radną została wybrana: 

― WOŁOSZYN Agnieszka Zofia, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNOTA MIESZKAŃCÓW GMINY URZĘDÓW. 
 

 

Rozdział 178. 

Wybory do Rady Gminy Wąwolnica 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3038. 

3. Karty do głosowania wydano 1563 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1563 osób, to jest 

51,45% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1520, to jest 97,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 43, to jest 2,75% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 11, to jest 25,58%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 32, to jest 

74,42%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 8, nr 9, nr 14, 

w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 267; 

4) karty do głosowania wydano 145 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145; 

6) głosów ważnych oddano 142; 

7) radną została wybrana: 

― KOLIBSKA Dorota Hanna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 281; 

4) karty do głosowania wydano 172 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172; 

6) głosów ważnych oddano 164; 

7) radną została wybrana: 

― WIERZBICKA Ewa Kinga, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 281; 

4) karty do głosowania wydano 142 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142; 

6) głosów ważnych oddano 127; 

7) radnym został wybrany: 

― RUKASZ Bartłomiej, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 151; 

4) karty do głosowania wydano 100 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 100; 

6) głosów ważnych oddano 100; 

7) radną została wybrana: 

― ŻYBURA Ewa Wiesława, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 226; 

4) karty do głosowania wydano 132 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 132; 

6) głosów ważnych oddano 128; 

7) radną została wybrana: 

― BUKAŁA Aleksandra, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 222; 

4) karty do głosowania wydano 135 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 135; 

6) głosów ważnych oddano 133; 

7) radnym został wybrany: 

― GRUSIEWICZ Maciej Mirosław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 306; 

4) karty do głosowania wydano 142 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142; 

6) głosów ważnych oddano 139; 

7) radną została wybrana: 

― KOŁODYŃSKA Jadwiga, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― WOŚ Rafał, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 
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3) radnym został wybrany: 

― SZYSZKA Tadeusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 297; 

4) karty do głosowania wydano 105 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 105; 

6) głosów ważnych oddano 104; 

7) radną została wybrana: 

― SKOCZEK Katarzyna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 158; 

4) karty do głosowania wydano 58 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 58; 

6) głosów ważnych oddano 53; 

7) radną została wybrana: 

― TOMASZEWSKA Elżbieta Anna, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 363; 

4) karty do głosowania wydano 204 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204; 

6) głosów ważnych oddano 203; 

7) radnym został wybrany: 

― BIENIEK Adam Dariusz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 336; 

4) karty do głosowania wydano 152 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 

6) głosów ważnych oddano 151; 

7) radnym został wybrany: 

― GUZEK Dariusz Ryszard, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― TUREK Marcin, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 150; 

4) karty do głosowania wydano 76 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 76; 

6) głosów ważnych oddano 76; 

7) radną została wybrana: 

― MARCZAK Paulina, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 179. 

Wybory do Rady Gminy Werbkowice 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7975. 

3. Karty do głosowania wydano 4215 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4216 osób, to jest 

52,87% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 4145, to jest 98,32% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 71, to jest 1,68% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 16, to jest 22,54%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 55, to jest 

77,46%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 581; 

4) karty do głosowania wydano 337 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 337; 

6) głosów ważnych oddano 332; 

7) radnym został wybrany: 

― ABRAMIUK Krzysztof Józef, 

z listy nr 16 KWW LECHA BOJKO. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 475; 

4) karty do głosowania wydano 271 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 271; 

6) głosów ważnych oddano 265; 

7) radnym został wybrany: 

― PIETRUK Marek Jan, 

z listy nr 16 KWW LECHA BOJKO. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 723; 

4) karty do głosowania wydano 409 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 411; 

6) głosów ważnych oddano 409; 

7) radnym został wybrany: 

― MALISZEWSKI Grzegorz Stanisław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 665; 
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4) karty do głosowania wydano 340 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 340; 

6) głosów ważnych oddano 334; 

7) radnym został wybrany: 

― BUCZYŃSKI Maciej Maurycy, 

z listy nr 15 KWW TOMASZA BĄKA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 605; 

4) karty do głosowania wydano 322 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 320; 

6) głosów ważnych oddano 315; 

7) radnym został wybrany: 

― DĄBROWSKI Tadeusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 535; 

4) karty do głosowania wydano 270 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 271; 

6) głosów ważnych oddano 266; 

7) radnym został wybrany: 

― KIDYBA Robert, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 358; 

4) karty do głosowania wydano 194 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 194; 

6) głosów ważnych oddano 189; 

7) radnym został wybrany: 

― KICZYŃSKI Sławomir, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 357; 

4) karty do głosowania wydano 191 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191; 

6) głosów ważnych oddano 190; 

7) radną została wybrana: 

― MUSUR Edyta, 

z listy nr 16 KWW LECHA BOJKO. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 600; 

4) karty do głosowania wydano 310 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 310; 

6) głosów ważnych oddano 303; 

7) radnym został wybrany: 

― LEKAN Jarosław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 584; 

4) karty do głosowania wydano 326 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 326; 

6) głosów ważnych oddano 321; 

7) radnym został wybrany: 

― KIDYBA Mariusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 441; 

4) karty do głosowania wydano 242 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 242; 

6) głosów ważnych oddano 239; 

7) radną została wybrana: 

― KRAL Jolanta Stanisława, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
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12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 424; 

4) karty do głosowania wydano 195 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 195; 

6) głosów ważnych oddano 192; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁOŚ Aleksander, 

z listy nr 16 KWW LECHA BOJKO. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 466; 

4) karty do głosowania wydano 248 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 248; 

6) głosów ważnych oddano 245; 

7) radnym został wybrany: 

― ZIELENIUCHA Wiesław Tadeusz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 572; 

4) karty do głosowania wydano 306 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 306; 

6) głosów ważnych oddano 297; 

7) radną została wybrana: 

― PILUŚ Justyna Agnieszka, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 589; 

4) karty do głosowania wydano 254 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 254; 

6) głosów ważnych oddano 248; 

7) radną została wybrana: 

― BIEŃKOWSKA-SOŁODUCHA Edyta, 
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z listy nr 16 KWW LECHA BOJKO. 
 

 

Rozdział 180. 

Wybory do Rady Gminy Wierzbica 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3956. 

3. Karty do głosowania wydano 2272 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2271 osób, to jest 

57,41% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2230, to jest 98,19% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 41, to jest 1,81% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 6, to jest 14,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 35, to jest 

85,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 8, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 185; 

4) karty do głosowania wydano 118 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 118; 

6) głosów ważnych oddano 117; 

7) radnym został wybrany: 

― SOBCZUK Grzegorz Artur, 

z listy nr 14 KWW BOGUSŁAWA ZENONA ŻELECHOWSKIEGO. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 311; 

4) karty do głosowania wydano 174 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 174; 

6) głosów ważnych oddano 173; 

7) radnym został wybrany: 

― MICHALSKI Roman, 

z listy nr 14 KWW BOGUSŁAWA ZENONA ŻELECHOWSKIEGO. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 375; 

4) karty do głosowania wydano 238 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 238; 

6) głosów ważnych oddano 233; 

7) radną została wybrana: 

― KOZAK Marta, 

z listy nr 14 KWW BOGUSŁAWA ZENONA ŻELECHOWSKIEGO. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 177; 

4) karty do głosowania wydano 109 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 109; 

6) głosów ważnych oddano 108; 

7) radnym został wybrany: 

― SZPEFLIK Stanisław, 

z listy nr 14 KWW BOGUSŁAWA ZENONA ŻELECHOWSKIEGO. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 215; 

4) karty do głosowania wydano 109 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 109; 

6) głosów ważnych oddano 108; 

7) radną została wybrana: 

― FLISIUK Anna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 330; 

4) karty do głosowania wydano 176 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 176; 

6) głosów ważnych oddano 176; 

7) radnym został wybrany: 

― KULBICKI Bogusław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 272; 

4) karty do głosowania wydano 142 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142; 

6) głosów ważnych oddano 139; 

7) radnym został wybrany: 

― WOŹNIAK Piotr, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― ROMAN Adam Jan, 

z listy nr 15 KWW BAS 18 I G9. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 236; 

4) karty do głosowania wydano 112 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 111; 

6) głosów ważnych oddano 110; 

7) radnym został wybrany: 

― PALIK Andrzej, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 344; 

4) karty do głosowania wydano 204 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204; 

6) głosów ważnych oddano 197; 

7) radnym został wybrany: 

― SZELIGA Krzysztof Izydor, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 265; 

4) karty do głosowania wydano 166 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 166; 

6) głosów ważnych oddano 165; 

7) radnym został wybrany: 

― CZARNECKI Krzysztof Ryszard, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 381; 

4) karty do głosowania wydano 213 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 213; 

6) głosów ważnych oddano 208; 

7) radnym został wybrany: 

― MUSZAŃSKI Zdzisław Piotr, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 276; 

4) karty do głosowania wydano 174 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 174; 

6) głosów ważnych oddano 171; 

7) radnym został wybrany: 

― KISTER Marian, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 364; 

4) karty do głosowania wydano 206 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 206; 

6) głosów ważnych oddano 198; 

7) radną została wybrana: 

― KANTYPOWICZ Józefa, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 225; 

4) karty do głosowania wydano 131 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 131; 

6) głosów ważnych oddano 127; 

7) radnym został wybrany: 

― SKOCZYLAS Mirosław, 

z listy nr 14 KWW BOGUSŁAWA ZENONA ŻELECHOWSKIEGO. 
 

 

Rozdział 181. 

Wybory do Rady Gminy Wilkołaz 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4410. 

3. Karty do głosowania wydano 2529 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2528 osób, to jest 

57,32% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2475, to jest 97,90% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 53, to jest 2,10% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 5, to jest 9,43%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 48, to jest 

90,57%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 
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Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 353; 

4) karty do głosowania wydano 205 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 205; 

6) głosów ważnych oddano 200; 

7) radnym został wybrany: 

― SZKAŁUBA Stanisław Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 306; 

4) karty do głosowania wydano 184 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204; 

6) głosów ważnych oddano 203; 

7) radnym został wybrany: 

― LATOS Wiesław Marian, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 332; 

4) karty do głosowania wydano 181 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160; 

6) głosów ważnych oddano 155; 

7) radnym został wybrany: 

― NAKIELSKI Paweł Piotr, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 360; 

4) karty do głosowania wydano 231 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 232; 
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6) głosów ważnych oddano 226; 

7) radnym został wybrany: 

― SKRABUCHA Jarosław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 299; 

4) karty do głosowania wydano 175 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 175; 

6) głosów ważnych oddano 174; 

7) radną została wybrana: 

― KURZYNA Renata Maria, 

z listy nr 17 KWW WILKOŁAZ 2018. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 367; 

4) karty do głosowania wydano 228 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 228; 

6) głosów ważnych oddano 225; 

7) radnym został wybrany: 

― LISIECKI Mieczysław Cezary, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 195; 

4) karty do głosowania wydano 99 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 99; 

6) głosów ważnych oddano 99; 

7) radnym został wybrany: 

― SABEŁ Ludwik Stanisław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 284; 
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4) karty do głosowania wydano 134 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 134; 

6) głosów ważnych oddano 133; 

7) radnym został wybrany: 

― PRZYBYCIEŃ Radosław, 

z listy nr 14 KWW „WILKOŁAZ 2018” NASZA GMINA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 217; 

4) karty do głosowania wydano 127 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 127; 

6) głosów ważnych oddano 118; 

7) radnym został wybrany: 

― CIOŁEK Robert Michał, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 376; 

4) karty do głosowania wydano 246 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 246; 

6) głosów ważnych oddano 238; 

7) radnym został wybrany: 

― WNUCZEK Mirosław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 257; 

4) karty do głosowania wydano 154 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155; 

6) głosów ważnych oddano 154; 

7) radnym został wybrany: 

― WNUCZEK Radosław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 341; 

4) karty do głosowania wydano 194 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 193; 

6) głosów ważnych oddano 185; 

7) radnym został wybrany: 

― RACHWAŁ Janusz Kazimierz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 252; 

4) karty do głosowania wydano 138 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138; 

6) głosów ważnych oddano 136; 

7) radnym został wybrany: 

― SZUMNY Henryk Zdzisław, 

z listy nr 15 KWW SOLIDARNY WILKOŁAZ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 229; 

4) karty do głosowania wydano 112 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 111; 

6) głosów ważnych oddano 111; 

7) radnym został wybrany: 

― PAWLAK Leszek Roman, 

z listy nr 17 KWW WILKOŁAZ 2018. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 242; 

4) karty do głosowania wydano 121 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 121; 

6) głosów ważnych oddano 118; 

7) radną została wybrana: 

― GRZĄDKA Alina Maria, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
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Rozdział 182. 

Wybory do Rady Gminy Wilków 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3510. 

3. Karty do głosowania wydano 2073 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2074 osób, to jest 

59,09% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2013, to jest 97,06% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 61, to jest 2,94% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 22, to jest 36,07%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 39, to jest 

63,93%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 13, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 160; 

4) karty do głosowania wydano 103 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 103; 

6) głosów ważnych oddano 102; 

7) radną została wybrana: 

― ZAWISZA Alina, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 321; 

4) karty do głosowania wydano 171 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 171; 
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6) głosów ważnych oddano 166; 

7) radnym został wybrany: 

― BŁAŻEJEWSKI Józef, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 352; 

4) karty do głosowania wydano 208 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 208; 

6) głosów ważnych oddano 205; 

7) radną została wybrana: 

― ŻYWICKA Dorota, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 207; 

4) karty do głosowania wydano 112 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 112; 

6) głosów ważnych oddano 110; 

7) radnym został wybrany: 

― JAKUBOWSKI Tomasz Wojciech, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 288; 

4) karty do głosowania wydano 186 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 186; 

6) głosów ważnych oddano 179; 

7) radnym został wybrany: 

― PIŁAT Piotr, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 197; 



811 

4) karty do głosowania wydano 126 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126; 

6) głosów ważnych oddano 123; 

7) radną została wybrana: 

― KUREK Anna Bożena, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 195; 

4) karty do głosowania wydano 114 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 114; 

6) głosów ważnych oddano 110; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚLIWA Dawid Michał, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 210; 

4) karty do głosowania wydano 110 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 110; 

6) głosów ważnych oddano 109; 

7) radnym został wybrany: 

― KALITA Tomasz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 281; 

4) karty do głosowania wydano 172 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172; 

6) głosów ważnych oddano 165; 

7) radnym został wybrany: 

― DUDEK Ireneusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 335; 

4) karty do głosowania wydano 187 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 187; 

6) głosów ważnych oddano 175; 

7) radnym został wybrany: 

― RYBAK Piotr, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 192; 

4) karty do głosowania wydano 112 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 113; 

6) głosów ważnych oddano 113; 

7) radnym został wybrany: 

― TURSKI Marek Józef, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 316; 

4) karty do głosowania wydano 191 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191; 

6) głosów ważnych oddano 184; 

7) radnym został wybrany: 

― ZŁOTUCHA Piotr Krzysztof, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― CZARNOTA Józef, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 253; 
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4) karty do głosowania wydano 161 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161; 

6) głosów ważnych oddano 157; 

7) radnym został wybrany: 

― PAWŁOWSKI Henryk, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 203; 

4) karty do głosowania wydano 120 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 120; 

6) głosów ważnych oddano 115; 

7) radnym został wybrany: 

― CIEPIELEWSKI Roman Andrzej, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 183. 

Wybory do Rady Gminy Wisznice 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3847, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 1889 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1887 osób, to jest 

49,05% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1850, to jest 98,04% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 37, to jest 1,96% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 8, to jest 21,62%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 29, to jest 

78,38%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 3, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 
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Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 220; 

4) karty do głosowania wydano 142 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142; 

6) głosów ważnych oddano 141; 

7) radnym został wybrany: 

― MAZUREK Dariusz, 

z listy nr 14 KWW PERSPEKTYWA DLA GMINY WISZNICE. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 170; 

4) karty do głosowania wydano 83 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 83; 

6) głosów ważnych oddano 79; 

7) radnym został wybrany: 

― IZDEBSKI Krystian Piotr, 

z listy nr 14 KWW PERSPEKTYWA DLA GMINY WISZNICE. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― KORSZEŃ Teresa, 

z listy nr 14 KWW PERSPEKTYWA DLA GMINY WISZNICE. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 324; 

4) karty do głosowania wydano 135 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 135; 

6) głosów ważnych oddano 132; 

7) radnym został wybrany: 

― SZAJDA Dariusz, 

z listy nr 14 KWW PERSPEKTYWA DLA GMINY WISZNICE. 
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5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 244; 

4) karty do głosowania wydano 120 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 120; 

6) głosów ważnych oddano 119; 

7) radną została wybrana: 

― DANIŁOŚ Helena Franciszka, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 338; 

4) karty do głosowania wydano 149 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 149; 

6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radnym został wybrany: 

― JAKUBIUK Mariusz Adam, 

z listy nr 14 KWW PERSPEKTYWA DLA GMINY WISZNICE. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 270; 

4) karty do głosowania wydano 120 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 121; 

6) głosów ważnych oddano 113; 

7) radną została wybrana: 

― BANDZEREWICZ Wiesława Halina, 

z listy nr 14 KWW PERSPEKTYWA DLA GMINY WISZNICE. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 294; 

4) karty do głosowania wydano 149 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 149; 

6) głosów ważnych oddano 148; 

7) radnym został wybrany: 

― SEMENIUK Andrzej, 
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z listy nr 14 KWW PERSPEKTYWA DLA GMINY WISZNICE. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 315; 

4) karty do głosowania wydano 165 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162; 

6) głosów ważnych oddano 162; 

7) radną została wybrana: 

― NUSZCZYK Ewa Dorota, 

z listy nr 14 KWW PERSPEKTYWA DLA GMINY WISZNICE. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 292; 

4) karty do głosowania wydano 154 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 154; 

6) głosów ważnych oddano 149; 

7) radnym został wybrany: 

― KOPIŚ Hubert Krzysztof, 

z listy nr 14 KWW PERSPEKTYWA DLA GMINY WISZNICE. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 189; 

4) karty do głosowania wydano 99 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 99; 

6) głosów ważnych oddano 97; 

7) radnym został wybrany: 

― KIRYCZUK Janusz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 310; 

4) karty do głosowania wydano 157 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 157; 

6) głosów ważnych oddano 154; 
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7) radnym został wybrany: 

― FILIPCZAK Kamil Karol, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 280; 

4) karty do głosowania wydano 129 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 129; 

6) głosów ważnych oddano 126; 

7) radnym został wybrany: 

― BIEŁUSZKA Krzysztof, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 240; 

4) karty do głosowania wydano 94 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 94; 

6) głosów ważnych oddano 94; 

7) radnym został wybrany: 

― BANCARZEWSKI Michał Szymon, 

z listy nr 14 KWW PERSPEKTYWA DLA GMINY WISZNICE. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 361, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 193 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 193; 

6) głosów ważnych oddano 191; 

7) radnym został wybrany: 

― CHUSTECKI Grzegorz, 

z listy nr 14 KWW PERSPEKTYWA DLA GMINY WISZNICE. 
 

 

Rozdział 184. 

Wybory do Rady Gminy Włodawa 
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Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4608. 

3. Karty do głosowania wydano 2534 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2532 osób, to jest 

54,95% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2467, to jest 97,43% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 65, to jest 2,57% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 18, to jest 27,69%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 47, to jest 

72,31%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 9, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 228; 

4) karty do głosowania wydano 108 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 111; 

6) głosów ważnych oddano 109; 

7) radnym został wybrany: 

― ZALEWSKI Artur Krzysztof, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 391; 

4) karty do głosowania wydano 190 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 190; 

6) głosów ważnych oddano 179; 

7) radnym został wybrany: 
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― LIS Andrzej Jan, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 383; 

4) karty do głosowania wydano 188 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185; 

6) głosów ważnych oddano 178; 

7) radną została wybrana: 

― LINKOWSKA Dorota Joanna, 

z listy nr 15 KWW SPRAWIEDLIWA GMINA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 189; 

4) karty do głosowania wydano 122 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122; 

6) głosów ważnych oddano 121; 

7) radnym został wybrany: 

― BUDZYŃSKI Adam, 

z listy nr 15 KWW SPRAWIEDLIWA GMINA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 338; 

4) karty do głosowania wydano 225 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 224; 

6) głosów ważnych oddano 222; 

7) radną została wybrana: 

― WAJDA Wioletta Krystyna, 

z listy nr 14 KWW ŁĄCZY NAS SAMORZĄD. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 286; 

4) karty do głosowania wydano 165 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 165; 
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6) głosów ważnych oddano 163; 

7) radną została wybrana: 

― KOZAKIEWICZ Małgorzata, 

z listy nr 15 KWW SPRAWIEDLIWA GMINA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 328; 

4) karty do głosowania wydano 188 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 188; 

6) głosów ważnych oddano 183; 

7) radną została wybrana: 

― ROMANIUK Krystyna Janina, 

z listy nr 15 KWW SPRAWIEDLIWA GMINA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 336; 

4) karty do głosowania wydano 213 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 213; 

6) głosów ważnych oddano 213; 

7) radnym został wybrany: 

― WYSOCKI Bogdan Józef, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KRASZCZYŃSKI Wojciech, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 411; 

4) karty do głosowania wydano 231 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 231; 

6) głosów ważnych oddano 228; 

7) radnym został wybrany: 
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― KLIMKOWICZ Grzegorz Józef, 

z listy nr 15 KWW SPRAWIEDLIWA GMINA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 295; 

4) karty do głosowania wydano 163 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162; 

6) głosów ważnych oddano 160; 

7) radnym został wybrany: 

― MAKAREWICZ Dariusz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 296; 

4) karty do głosowania wydano 152 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 

6) głosów ważnych oddano 137; 

7) radnym został wybrany: 

― LEJNERT Dariusz Henryk, 

z listy nr 15 KWW SPRAWIEDLIWA GMINA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 280; 

4) karty do głosowania wydano 146 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 

6) głosów ważnych oddano 139; 

7) radnym został wybrany: 

― KORNELUK Janusz, 

z listy nr 15 KWW SPRAWIEDLIWA GMINA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 382; 

4) karty do głosowania wydano 192 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 192; 
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6) głosów ważnych oddano 188; 

7) radnym został wybrany: 

― BŁASZCZUK Zbigniew Władysław, 

z listy nr 15 KWW SPRAWIEDLIWA GMINA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 465; 

4) karty do głosowania wydano 251 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 251; 

6) głosów ważnych oddano 247; 

7) radną została wybrana: 

― KINACH Magdalena Anna, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

 

Rozdział 185. 

Wybory do Rady Miejskiej we Włodawie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11019. 

3. Karty do głosowania wydano 5497 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5485 osób, to jest 

49,78% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 5322, to jest 97,03% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 163, to jest 2,97% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 37, to jest 22,70%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 126, to jest 

77,30%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 739; 

4) karty do głosowania wydano 367 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 367; 

6) głosów ważnych oddano 358; 

7) radnym został wybrany: 

― BISKO Andrzej, 

z listy nr 14 KWW ŁĄCZY NAS SAMORZĄD. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 858; 

4) karty do głosowania wydano 395 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 395; 

6) głosów ważnych oddano 388; 

7) radnym został wybrany: 

― CZUJ Mariusz Henryk, 

z listy nr 19 KWW MARIUSZA CZUJA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 941; 

4) karty do głosowania wydano 375 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 375; 

6) głosów ważnych oddano 361; 

7) radnym został wybrany: 

― FLIS Marek, 

z listy nr 14 KWW ŁĄCZY NAS SAMORZĄD. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 665; 

4) karty do głosowania wydano 345 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 345; 

6) głosów ważnych oddano 335; 

7) radnym został wybrany: 

― JARZĄBEK Krzysztof, 

z listy nr 14 KWW ŁĄCZY NAS SAMORZĄD. 
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5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 664; 

4) karty do głosowania wydano 336 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 335; 

6) głosów ważnych oddano 330; 

7) radnym został wybrany: 

― FLIS Krzysztof Sylwester, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 660; 

4) karty do głosowania wydano 329 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 329; 

6) głosów ważnych oddano 314; 

7) radną została wybrana: 

― DYNKIEWICZ Mirosława Elżbieta, 

z listy nr 17 KWW WŁODAWA BIAŁO - CZERWONA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 717; 

4) karty do głosowania wydano 379 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 379; 

6) głosów ważnych oddano 363; 

7) radnym został wybrany: 

― GĄSIOROWSKI Lucjan Aleksander, 

z listy nr 14 KWW ŁĄCZY NAS SAMORZĄD. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 848; 

4) karty do głosowania wydano 485 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 478; 

6) głosów ważnych oddano 470; 

7) radną została wybrana: 

― SZCZEPAŃSKA Joanna Radosława, 
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z listy nr 14 KWW ŁĄCZY NAS SAMORZĄD. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 722; 

4) karty do głosowania wydano 386 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 385; 

6) głosów ważnych oddano 382; 

7) radną została wybrana: 

― URYNIUK Joanna, 

z listy nr 14 KWW ŁĄCZY NAS SAMORZĄD. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 587; 

4) karty do głosowania wydano 291 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 290; 

6) głosów ważnych oddano 284; 

7) radną została wybrana: 

― PAMULSKA Łucja Jadwiga, 

z listy nr 14 KWW ŁĄCZY NAS SAMORZĄD. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 682; 

4) karty do głosowania wydano 295 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 293; 

6) głosów ważnych oddano 285; 

7) radną została wybrana: 

― MEGIEL Anna, 

z listy nr 14 KWW ŁĄCZY NAS SAMORZĄD. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 632; 

4) karty do głosowania wydano 318 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 318; 

6) głosów ważnych oddano 306; 
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7) radną została wybrana: 

― KORZENIEWSKA Hanna Maria, 

z listy nr 14 KWW ŁĄCZY NAS SAMORZĄD. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 737; 

4) karty do głosowania wydano 378 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 378; 

6) głosów ważnych oddano 362; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁAGODZIŃSKI Jerzy, 

z listy nr 14 KWW ŁĄCZY NAS SAMORZĄD. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 728; 

4) karty do głosowania wydano 390 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 390; 

6) głosów ważnych oddano 370; 

7) radną została wybrana: 

― KAPELKO Renata Małgorzata, 

z listy nr 14 KWW ŁĄCZY NAS SAMORZĄD. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 839; 

4) karty do głosowania wydano 428 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 428; 

6) głosów ważnych oddano 414; 

7) radną została wybrana: 

― KLIMCZUK Janina Wiesława, 

z listy nr 14 KWW ŁĄCZY NAS SAMORZĄD. 
 

 

Rozdział 186. 

Wybory do Rady Gminy Wohyń 

Oddział 1. 

Dane ogólne 
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1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5042. 

3. Karty do głosowania wydano 2521 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2520 osób, to jest 

49,98% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2455, to jest 97,42% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 65, to jest 2,58% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 14, to jest 21,54%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 51, to jest 

78,46%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 10, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 474; 

4) karty do głosowania wydano 242 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 242; 

6) głosów ważnych oddano 236; 

7) radnym został wybrany: 

― TROCHIMIAK Roman Stanisław, 

z listy nr 17 KWW RAZEM DLA GMINY WOHYŃ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 477; 

4) karty do głosowania wydano 258 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 258; 

6) głosów ważnych oddano 245; 

7) radnym został wybrany: 

― BOŻYK Krzysztof, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
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3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 448; 

4) karty do głosowania wydano 230 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 230; 

6) głosów ważnych oddano 224; 

7) radnym został wybrany: 

― DANILUK Marek Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 436; 

4) karty do głosowania wydano 216 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 216; 

6) głosów ważnych oddano 210; 

7) radnym został wybrany: 

― DASZCZUK Tomasz, 

z listy nr 17 KWW RAZEM DLA GMINY WOHYŃ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 497; 

4) karty do głosowania wydano 279 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 279; 

6) głosów ważnych oddano 271; 

7) radnym został wybrany: 

― BURCZANIUK Łukasz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 386; 

4) karty do głosowania wydano 166 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 166; 

6) głosów ważnych oddano 158; 

7) radnym został wybrany: 

― CHILIMONIUK Grzegorz Ryszard, 
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z listy nr 17 KWW RAZEM DLA GMINY WOHYŃ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 218; 

4) karty do głosowania wydano 112 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 112; 

6) głosów ważnych oddano 112; 

7) radną została wybrana: 

― KOZA Kamila Ewelina, 

z listy nr 17 KWW RAZEM DLA GMINY WOHYŃ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 291; 

4) karty do głosowania wydano 146 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 

6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radnym został wybrany: 

― KAŹMIERUK Włodzimierz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 324; 

4) karty do głosowania wydano 183 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183; 

6) głosów ważnych oddano 183; 

7) radnym został wybrany: 

― KORCZYK Marek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― BARSZCZEWSKI Krzysztof, 

z listy nr 17 KWW RAZEM DLA GMINY WOHYŃ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 448; 

4) karty do głosowania wydano 190 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 189; 

6) głosów ważnych oddano 182; 

7) radną została wybrana: 

― IWANEJKO Dorota, 

z listy nr 17 KWW RAZEM DLA GMINY WOHYŃ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 210; 

4) karty do głosowania wydano 126 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126; 

6) głosów ważnych oddano 121; 

7) radną została wybrana: 

― POMORSKA Magdalena, 

z listy nr 17 KWW RAZEM DLA GMINY WOHYŃ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 271; 

4) karty do głosowania wydano 111 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 111; 

6) głosów ważnych oddano 108; 

7) radnym został wybrany: 

― JAROSZEWICZ Janusz Zbigniew, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 378; 

4) karty do głosowania wydano 181 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181; 

6) głosów ważnych oddano 179; 

7) radnym został wybrany: 

― JĘDRUSZCZAK Robert Eugeniusz, 
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z listy nr 17 KWW RAZEM DLA GMINY WOHYŃ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 184; 

4) karty do głosowania wydano 81 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 81; 

6) głosów ważnych oddano 81; 

7) radnym został wybrany: 

― TUPIKOWSKI Sławomir Antoni, 

z listy nr 17 KWW RAZEM DLA GMINY WOHYŃ. 
 

 

Rozdział 187. 

Wybory do Rady Gminy Wojciechów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4807. 

3. Karty do głosowania wydano 2688 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2688 osób, to jest 

55,92% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2639, to jest 98,18% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 49, to jest 1,82% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 3, to jest 6,12%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 46, to jest 

93,88%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 263; 

4) karty do głosowania wydano 142 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142; 

6) głosów ważnych oddano 138; 

7) radnym został wybrany: 

― MATYJASIK Grzegorz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 328; 

4) karty do głosowania wydano 174 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 174; 

6) głosów ważnych oddano 173; 

7) radnym został wybrany: 

― MIROSŁAW Marcin, 

z listy nr 18 KWW RAZEM DLA GMINY WOJCIECHÓW. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 372; 

4) karty do głosowania wydano 212 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 212; 

6) głosów ważnych oddano 211; 

7) radnym został wybrany: 

― SUMIŃSKI Michał, 

z listy nr 16 KWW PROSTO DLA LUDZI. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 254; 

4) karty do głosowania wydano 149 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 149; 

6) głosów ważnych oddano 149; 

7) radnym został wybrany: 

― PIRÓG Grzegorz, 

z listy nr 15 KWW MAŁGORZATY CZĘPIŃSKIEJ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 301; 

4) karty do głosowania wydano 189 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 189; 

6) głosów ważnych oddano 188; 

7) radnym został wybrany: 

― KAMELA Stanisław, 

z listy nr 16 KWW PROSTO DLA LUDZI. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 348; 

4) karty do głosowania wydano 152 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 

6) głosów ważnych oddano 150; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻYWICKI Kazimierz, 

z listy nr 18 KWW RAZEM DLA GMINY WOJCIECHÓW. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 327; 

4) karty do głosowania wydano 179 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 179; 

6) głosów ważnych oddano 174; 

7) radnym został wybrany: 

― KOŁODZIEJCZYK Dariusz Kazimierz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 369; 

4) karty do głosowania wydano 174 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 174; 

6) głosów ważnych oddano 168; 

7) radnym został wybrany: 

― ZUBRZYCKI Jarosław Paweł, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 377; 

4) karty do głosowania wydano 226 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 227; 

6) głosów ważnych oddano 221; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWALSKI Tomasz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 244; 

4) karty do głosowania wydano 135 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 135; 

6) głosów ważnych oddano 129; 

7) radnym został wybrany: 

― MALIK Dariusz, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNIE ZMIENIMY GMINĘ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 397; 

4) karty do głosowania wydano 252 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 252; 

6) głosów ważnych oddano 246; 

7) radnym został wybrany: 

― ADAMCZYK Miłosz, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNIE ZMIENIMY GMINĘ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 306; 

4) karty do głosowania wydano 167 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 166; 

6) głosów ważnych oddano 161; 

7) radną została wybrana: 

― ZABIEGŁA Anna, 



835 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 290; 

4) karty do głosowania wydano 157 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 157; 

6) głosów ważnych oddano 155; 

7) radnym został wybrany: 

― BŁASZCZAK Mariusz, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNIE ZMIENIMY GMINĘ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 313; 

4) karty do głosowania wydano 189 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 189; 

6) głosów ważnych oddano 185; 

7) radnym został wybrany: 

― TWARDOWSKI Andrzej, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 318; 

4) karty do głosowania wydano 191 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191; 

6) głosów ważnych oddano 191; 

7) radnym został wybrany: 

― ZIELONKA Tomasz Jan, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNIE ZMIENIMY GMINĘ. 
 

 

Rozdział 188. 

Wybory do Rady Gminy Wojcieszków 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5471. 

3. Karty do głosowania wydano 3612 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3612 osób, to jest 

66,02% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3554, to jest 98,39% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 58, to jest 1,61% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 26, to jest 44,83%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 32, to jest 

55,17%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 447; 

4) karty do głosowania wydano 301 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 301; 

6) głosów ważnych oddano 296; 

7) radną została wybrana: 

― PORĘBSKA Beata Anna, 

z listy nr 14 KW PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 412; 

4) karty do głosowania wydano 266 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 266; 

6) głosów ważnych oddano 257; 

7) radnym został wybrany: 

― ZBOROWSKI Waldemar Adam, 

z listy nr 14 KW PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 401; 

4) karty do głosowania wydano 255 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 255; 

6) głosów ważnych oddano 254; 

7) radnym został wybrany: 

― CIOŁEK Bogdan, 

z listy nr 17 KWW RAZEM GW. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 423; 

4) karty do głosowania wydano 291 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 291; 

6) głosów ważnych oddano 283; 

7) radnym został wybrany: 

― BARSZCZ Janusz, 

z listy nr 14 KW PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 272; 

4) karty do głosowania wydano 169 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 169; 

6) głosów ważnych oddano 161; 

7) radnym został wybrany: 

― KRAŚNIEWSKI Bartosz, 

z listy nr 14 KW PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 262; 

4) karty do głosowania wydano 133 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 133; 

6) głosów ważnych oddano 132; 

7) radnym został wybrany: 

― MAZUREK Andrzej, 

z listy nr 14 KW PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 408; 

4) karty do głosowania wydano 285 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 285; 

6) głosów ważnych oddano 284; 

7) radnym został wybrany: 

― GRABIEC Marian, 

z listy nr 14 KW PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 379; 

4) karty do głosowania wydano 275 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 275; 

6) głosów ważnych oddano 268; 

7) radną została wybrana: 

― BURDACH Alina, 

z listy nr 14 KW PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 207; 

4) karty do głosowania wydano 144 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 144; 

6) głosów ważnych oddano 144; 

7) radnym został wybrany: 

― KRYJAK Piotr, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 482; 

4) karty do głosowania wydano 289 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 289; 

6) głosów ważnych oddano 282; 

7) radnym został wybrany: 

― GOLBA Andrzej, 
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z listy nr 14 KW PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 391; 

4) karty do głosowania wydano 255 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 257; 

6) głosów ważnych oddano 252; 

7) radnym został wybrany: 

― ZBIETKA Kamil, 

z listy nr 14 KW PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 468; 

4) karty do głosowania wydano 322 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 321; 

6) głosów ważnych oddano 319; 

7) radnym został wybrany: 

― ZACHARSKI Mirosław Paweł, 

z listy nr 14 KW PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 385; 

4) karty do głosowania wydano 244 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 243; 

6) głosów ważnych oddano 241; 

7) radnym został wybrany: 

― KALIŃSKI Roman Janusz, 

z listy nr 14 KW PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 225; 

4) karty do głosowania wydano 169 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 169; 

6) głosów ważnych oddano 168; 
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7) radnym został wybrany: 

― IZDEBSKI Zbigniew, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 309; 

4) karty do głosowania wydano 214 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 214; 

6) głosów ważnych oddano 213; 

7) radnym został wybrany: 

― BUJAK Waldemar, 

z listy nr 14 KW PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ. 
 

 

Rozdział 189. 

Wybory do Rady Gminy Wojsławice 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3255. 

3. Karty do głosowania wydano 1933 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1931 osób, to jest 

59,32% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1905, to jest 98,65% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 26, to jest 1,35% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 8, to jest 30,77%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18, to jest 

69,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 181; 

4) karty do głosowania wydano 111 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 111; 

6) głosów ważnych oddano 111; 

7) radnym został wybrany: 

― GAWRZAK Mirosław Bogusław, 

z listy nr 14 KWW HENRYKA GOŁĘBIOWSKIEGO. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 256; 

4) karty do głosowania wydano 133 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 133; 

6) głosów ważnych oddano 132; 

7) radną została wybrana: 

― PIRÓG Małgorzata, 

z listy nr 14 KWW HENRYKA GOŁĘBIOWSKIEGO. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 206; 

4) karty do głosowania wydano 122 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 121; 

6) głosów ważnych oddano 115; 

7) radnym został wybrany: 

― OŻÓG Waldemar, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 134; 

4) karty do głosowania wydano 100 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 100; 

6) głosów ważnych oddano 98; 

7) radnym został wybrany: 

― RYMARSKI Zbigniew, 

z listy nr 14 KWW HENRYKA GOŁĘBIOWSKIEGO. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 114; 

4) karty do głosowania wydano 64 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 64; 

6) głosów ważnych oddano 64; 

7) radnym został wybrany: 

― GRABIŃSKI Jan Bogdan, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 160; 

4) karty do głosowania wydano 99 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 99; 

6) głosów ważnych oddano 99; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁOŚ Grzegorz, 

z listy nr 14 KWW HENRYKA GOŁĘBIOWSKIEGO. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 233; 

4) karty do głosowania wydano 134 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 134; 

6) głosów ważnych oddano 134; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚMIECH Grzegorz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 244; 

4) karty do głosowania wydano 159 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 159; 

6) głosów ważnych oddano 157; 

7) radną została wybrana: 

― JABŁOŃSKA Alicja, 
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z listy nr 14 KWW HENRYKA GOŁĘBIOWSKIEGO. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 198; 

4) karty do głosowania wydano 128 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 128; 

6) głosów ważnych oddano 127; 

7) radną została wybrana: 

― BURDA Anna Wiesława, 

z listy nr 14 KWW HENRYKA GOŁĘBIOWSKIEGO. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 225; 

4) karty do głosowania wydano 132 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 132; 

6) głosów ważnych oddano 132; 

7) radną została wybrana: 

― MAZUREK Justyna, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 264; 

4) karty do głosowania wydano 163 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162; 

6) głosów ważnych oddano 159; 

7) radną została wybrana: 

― JABŁOŃSKA Jolanta, 

z listy nr 14 KWW HENRYKA GOŁĘBIOWSKIEGO. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 152; 

4) karty do głosowania wydano 96 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 96; 

6) głosów ważnych oddano 96; 
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7) radnym został wybrany: 

― FOLUSZ Sławomir Stanisław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 329; 

4) karty do głosowania wydano 161 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161; 

6) głosów ważnych oddano 157; 

7) radnym został wybrany: 

― RADOMSKI Mirosław, 

z listy nr 14 KWW HENRYKA GOŁĘBIOWSKIEGO. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 300; 

4) karty do głosowania wydano 159 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 159; 

6) głosów ważnych oddano 155; 

7) radną została wybrana: 

― FURMANIUK Elżbieta, 

z listy nr 14 KWW HENRYKA GOŁĘBIOWSKIEGO. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 259; 

4) karty do głosowania wydano 172 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172; 

6) głosów ważnych oddano 169; 

7) radną została wybrana: 

― GÓRNIK Elżbieta, 

z listy nr 14 KWW HENRYKA GOŁĘBIOWSKIEGO. 
 

 

Rozdział 190. 

Wybory do Rady Gminy Wola Mysłowska 

Oddział 1. 

Dane ogólne 
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1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3957. 

3. Karty do głosowania wydano 2421 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2421 osób, to jest 

61,18% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2374, to jest 98,06% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 47, to jest 1,94% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 10, to jest 21,28%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 37, to jest 

78,72%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 267; 

4) karty do głosowania wydano 149 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 149; 

6) głosów ważnych oddano 146; 

7) radnym został wybrany: 

― KUĆ Grzegorz, 

z listy nr 14 KW STOWARZYSZENIA ROZWOJU GM WOLA 

MYSŁOWSKA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 371; 

4) karty do głosowania wydano 224 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 224; 

6) głosów ważnych oddano 214; 

7) radnym został wybrany: 

― CZAJKA Zbigniew, 

z listy nr 14 KW STOWARZYSZENIA ROZWOJU GM WOLA 

MYSŁOWSKA. 
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3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 291; 

4) karty do głosowania wydano 156 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 157; 

6) głosów ważnych oddano 155; 

7) radnym został wybrany: 

― KOSIOREK Leszek, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 189; 

4) karty do głosowania wydano 139 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 139; 

6) głosów ważnych oddano 137; 

7) radnym został wybrany: 

― WÓJCIK Sylwester, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 268; 

4) karty do głosowania wydano 153 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 

6) głosów ważnych oddano 151; 

7) radnym został wybrany: 

― OLKOWICZ Paweł, 

z listy nr 14 KW STOWARZYSZENIA ROZWOJU GM WOLA 

MYSŁOWSKA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 181; 

4) karty do głosowania wydano 115 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 115; 

6) głosów ważnych oddano 111; 

7) radnym został wybrany: 
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― TALAREK Tadeusz Piotr, 

z listy nr 14 KW STOWARZYSZENIA ROZWOJU GM WOLA 

MYSŁOWSKA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 217; 

4) karty do głosowania wydano 135 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 135; 

6) głosów ważnych oddano 128; 

7) radnym został wybrany: 

― KOŚLACZ Krzysztof, 

z listy nr 14 KW STOWARZYSZENIA ROZWOJU GM WOLA 

MYSŁOWSKA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 183; 

4) karty do głosowania wydano 104 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 104; 

6) głosów ważnych oddano 103; 

7) radnym został wybrany: 

― BROŚ Leszek, 

z listy nr 14 KW STOWARZYSZENIA ROZWOJU GM WOLA 

MYSŁOWSKA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 294; 

4) karty do głosowania wydano 170 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 170; 

6) głosów ważnych oddano 169; 

7) radną została wybrana: 

― SZUSTEK Barbara, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 303; 

4) karty do głosowania wydano 174 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 174; 

6) głosów ważnych oddano 171; 

7) radnym został wybrany: 

― GRYCZON Krzysztof, 

z listy nr 14 KW STOWARZYSZENIA ROZWOJU GM WOLA 

MYSŁOWSKA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 187; 

4) karty do głosowania wydano 139 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 139; 

6) głosów ważnych oddano 139; 

7) radną została wybrana: 

― KOSIOREK Aneta, 

z listy nr 14 KW STOWARZYSZENIA ROZWOJU GM WOLA 

MYSŁOWSKA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 309; 

4) karty do głosowania wydano 194 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 194; 

6) głosów ważnych oddano 190; 

7) radną została wybrana: 

― ŁYSOŃ Grażyna, 

z listy nr 14 KW STOWARZYSZENIA ROZWOJU GM WOLA 

MYSŁOWSKA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 317; 

4) karty do głosowania wydano 188 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 188; 

6) głosów ważnych oddano 186; 

7) radnym został wybrany: 

― CHMURA Janusz, 
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z listy nr 14 KW STOWARZYSZENIA ROZWOJU GM WOLA 

MYSŁOWSKA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 332; 

4) karty do głosowania wydano 212 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 212; 

6) głosów ważnych oddano 209; 

7) radną została wybrana: 

― MRÓZ Małgorzata, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 248; 

4) karty do głosowania wydano 169 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 169; 

6) głosów ważnych oddano 165; 

7) radną została wybrana: 

― KAMOLA Elżbieta Anna, 

z listy nr 14 KW STOWARZYSZENIA ROZWOJU GM WOLA 

MYSŁOWSKA. 
 

 

Rozdział 191. 

Wybory do Rady Gminy Wola Uhruska 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2897. 

3. Karty do głosowania wydano 1382 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1382 osób, to jest 

47,70% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1346, to jest 97,40% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 36, to jest 2,60% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 10, to jest 27,78%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 26, to jest 

72,22%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 1, nr 14, w 

których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― PRĘCIUK Eugenia Agnieszka, 

z listy nr 14 KWW GMINY WOLA UHRUSKA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 182; 

4) karty do głosowania wydano 97 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 97; 

6) głosów ważnych oddano 93; 

7) radnym został wybrany: 

― KUCZURA Rafał Leszek, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 267; 

4) karty do głosowania wydano 145 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145; 

6) głosów ważnych oddano 143; 

7) radną została wybrana: 

― KOŚCIUK Teresa Antonina, 

z listy nr 16 KWW NASZ UHRUSK. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 302; 
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4) karty do głosowania wydano 137 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 137; 

6) głosów ważnych oddano 132; 

7) radnym został wybrany: 

― PAWŁOWSKI Tadeusz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 208; 

4) karty do głosowania wydano 91 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 91; 

6) głosów ważnych oddano 91; 

7) radnym został wybrany: 

― LIPERT Radosław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 274; 

4) karty do głosowania wydano 147 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 

6) głosów ważnych oddano 144; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁUBKOWSKI Marian, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 194; 

4) karty do głosowania wydano 101 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 101; 

6) głosów ważnych oddano 96; 

7) radną została wybrana: 

― DYCZKOWSKA Honorata, 

z listy nr 14 KWW GMINY WOLA UHRUSKA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 219; 

4) karty do głosowania wydano 107 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 107; 

6) głosów ważnych oddano 103; 

7) radnym został wybrany: 

― TYPIAK Stanisław, 

z listy nr 14 KWW GMINY WOLA UHRUSKA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 330; 

4) karty do głosowania wydano 167 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 167; 

6) głosów ważnych oddano 162; 

7) radnym został wybrany: 

― LIPERT Zbigniew, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 233; 

4) karty do głosowania wydano 116 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 116; 

6) głosów ważnych oddano 115; 

7) radnym został wybrany: 

― WOJTCZAK Romuald, 

z listy nr 14 KWW GMINY WOLA UHRUSKA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 247; 

4) karty do głosowania wydano 107 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 107; 

6) głosów ważnych oddano 104; 

7) radnym został wybrany: 

― KARPOWICZ Mariusz Grzegorz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
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12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 116; 

4) karty do głosowania wydano 62 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 62; 

6) głosów ważnych oddano 60; 

7) radnym został wybrany: 

― MISZTALSKI Alfred, 

z listy nr 14 KWW GMINY WOLA UHRUSKA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 140; 

4) karty do głosowania wydano 41 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 41; 

6) głosów ważnych oddano 41; 

7) radnym został wybrany: 

― DĄBROWSKI Zdzisław Witold, 

z listy nr 14 KWW GMINY WOLA UHRUSKA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― MALEWICZ Marta Katarzyna, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 185; 

4) karty do głosowania wydano 64 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 64; 

6) głosów ważnych oddano 62; 

7) radnym został wybrany: 

― POLAK Jan, 

z listy nr 14 KWW GMINY WOLA UHRUSKA. 
 

 

Rozdział 192. 

Wybory do Rady Gminy Wyryki 
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Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1987. 

3. Karty do głosowania wydano 1202 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1202 osób, to jest 

60,49% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1173, to jest 97,59% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 29, to jest 2,41% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 5, to jest 17,24%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 24, to jest 

82,76%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 9, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 198; 

4) karty do głosowania wydano 126 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126; 

6) głosów ważnych oddano 124; 

7) radnym został wybrany: 

― NIEDZIELAK Marek Józef, 

z listy nr 14 KWW MIROSŁAWA TORBICZA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 158; 

4) karty do głosowania wydano 113 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 113; 

6) głosów ważnych oddano 112; 

7) radną została wybrana: 
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― MOCIOR Marianna Anna, 

z listy nr 14 KWW MIROSŁAWA TORBICZA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 139; 

4) karty do głosowania wydano 106 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 106; 

6) głosów ważnych oddano 103; 

7) radną została wybrana: 

― STEPANIUK Jolanta, 

z listy nr 14 KWW MIROSŁAWA TORBICZA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 219; 

4) karty do głosowania wydano 146 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 

6) głosów ważnych oddano 142; 

7) radnym został wybrany: 

― RUTKOWSKI Piotr, 

z listy nr 14 KWW MIROSŁAWA TORBICZA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 145; 

4) karty do głosowania wydano 73 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 73; 

6) głosów ważnych oddano 72; 

7) radną została wybrana: 

― KUPRACZ Patrycja, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 167; 

4) karty do głosowania wydano 85 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 85; 
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6) głosów ważnych oddano 79; 

7) radną została wybrana: 

― CHOMICZUK Magdalena, 

z listy nr 14 KWW MIROSŁAWA TORBICZA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 90; 

4) karty do głosowania wydano 54 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 54; 

6) głosów ważnych oddano 53; 

7) radną została wybrana: 

― STĘPIEŃ Małgorzata, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 183; 

4) karty do głosowania wydano 104 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 104; 

6) głosów ważnych oddano 103; 

7) radnym został wybrany: 

― SMOLIK Adam, 

z listy nr 15 KWW LUDZI AKTYWNYCH SPOŁECZNIE GMINA 

WYRYKI. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― HORSZCZARUK Piotr Radosław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 121; 

4) karty do głosowania wydano 75 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 75; 

6) głosów ważnych oddano 70; 
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7) radną została wybrana: 

― KUSZPA Alicja Krystyna, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 109; 

4) karty do głosowania wydano 71 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 71; 

6) głosów ważnych oddano 70; 

7) radną została wybrana: 

― RABCZEWSKA Bożena Wiesława, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 97; 

4) karty do głosowania wydano 49 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 49; 

6) głosów ważnych oddano 49; 

7) radną została wybrana: 

― SKRZYŃSKA Krystyna, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 148; 

4) karty do głosowania wydano 62 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 62; 

6) głosów ważnych oddano 60; 

7) radną została wybrana: 

― MOROZ Dorota, 

z listy nr 14 KWW MIROSŁAWA TORBICZA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 112; 

4) karty do głosowania wydano 67 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 67; 

6) głosów ważnych oddano 67; 

7) radną została wybrana: 

― ADAMCZYK Anna, 

z listy nr 14 KWW MIROSŁAWA TORBICZA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 101; 

4) karty do głosowania wydano 71 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 71; 

6) głosów ważnych oddano 69; 

7) radną została wybrana: 

― TARASIUK Tamara, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

 

Rozdział 193. 

Wybory do Rady Gminy Wysokie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3883. 

3. Karty do głosowania wydano 2319 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2318 osób, to jest 

59,70% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2266, to jest 97,76% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 52, to jest 2,24% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 15, to jest 28,85%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 37, to jest 

71,15%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 249; 

4) karty do głosowania wydano 148 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 148; 

6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radnym został wybrany: 

― WLIZŁO Marek Mieczysław, 

z listy nr 16 KWW DOROTY DOBRZYŃSKIEJ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 238; 

4) karty do głosowania wydano 152 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 151; 

6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radnym został wybrany: 

― FLIS Radosław Przemysław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 223; 

4) karty do głosowania wydano 138 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138; 

6) głosów ważnych oddano 134; 

7) radnym został wybrany: 

― PONIEWOZIK Grzegorz Teodor, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 212; 

4) karty do głosowania wydano 124 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 124; 

6) głosów ważnych oddano 123; 

7) radną została wybrana: 

― ĆWIKŁA Ewa, 
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z listy nr 15 KWW ANNY WOJTAS. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 232; 

4) karty do głosowania wydano 158 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 

6) głosów ważnych oddano 156; 

7) radną została wybrana: 

― KASPRZAK Teresa Bernarda, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 310; 

4) karty do głosowania wydano 194 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 194; 

6) głosów ważnych oddano 191; 

7) radnym został wybrany: 

― DERUŚ Andrzej, 

z listy nr 16 KWW DOROTY DOBRZYŃSKIEJ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 270; 

4) karty do głosowania wydano 149 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 149; 

6) głosów ważnych oddano 143; 

7) radnym został wybrany: 

― POPŁAWSKI Fryderyk, 

z listy nr 16 KWW DOROTY DOBRZYŃSKIEJ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 269; 

4) karty do głosowania wydano 165 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 165; 

6) głosów ważnych oddano 162; 
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7) radną została wybrana: 

― POLSKA Marzanna, 

z listy nr 15 KWW ANNY WOJTAS. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 204; 

4) karty do głosowania wydano 143 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 143; 

6) głosów ważnych oddano 141; 

7) radnym został wybrany: 

― WRZYSZCZ Krzysztof, 

z listy nr 15 KWW ANNY WOJTAS. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 209; 

4) karty do głosowania wydano 132 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 132; 

6) głosów ważnych oddano 131; 

7) radną została wybrana: 

― GĄBKA Ewa, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 323; 

4) karty do głosowania wydano 173 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 173; 

6) głosów ważnych oddano 164; 

7) radnym został wybrany: 

― NOWAKIEWICZ Jarosław Andrzej, 

z listy nr 15 KWW ANNY WOJTAS. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 342; 

4) karty do głosowania wydano 166 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 166; 

6) głosów ważnych oddano 161; 

7) radną została wybrana: 

― GAŁKA Małgorzata Ewa, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 244; 

4) karty do głosowania wydano 143 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 143; 

6) głosów ważnych oddano 141; 

7) radnym został wybrany: 

― SYGACZ Wiesław, 

z listy nr 15 KWW ANNY WOJTAS. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 318; 

4) karty do głosowania wydano 204 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204; 

6) głosów ważnych oddano 204; 

7) radnym został wybrany: 

― MOTYKA Wiesław Michał, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 240; 

4) karty do głosowania wydano 130 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 130; 

6) głosów ważnych oddano 125; 

7) radnym został wybrany: 

― MILANOWSKI Grzegorz, 

z listy nr 16 KWW DOROTY DOBRZYŃSKIEJ. 
 

 

Rozdział 194. 

Wybory do Rady Gminy Zakrzew 
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Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2003. 

3. Karty do głosowania wydano 1012 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1011 osób, to jest 

50,47% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 989, to jest 97,82% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 22, to jest 2,18% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 6, to jest 27,27%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 16, to jest 

72,73%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 1, nr 5, nr 10, 

w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― JODŁOWSKI Stanisław, 

z listy nr 16 KWW "NASZA GMINA ZAKRZEW". 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 91; 

4) karty do głosowania wydano 45 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 45; 

6) głosów ważnych oddano 45; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻYŁKA Piotr, 

z listy nr 15 KWW GMINA ZAKRZEW - WSPÓLNY DOM I RODZINA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 188; 

4) karty do głosowania wydano 100 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 100; 

6) głosów ważnych oddano 99; 

7) radnym został wybrany: 

― KRYK Henryk Jan, 

z listy nr 16 KWW "NASZA GMINA ZAKRZEW". 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 135; 

4) karty do głosowania wydano 83 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 83; 

6) głosów ważnych oddano 80; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWALCZYK Mirosław Piotr, 

z listy nr 15 KWW GMINA ZAKRZEW - WSPÓLNY DOM I RODZINA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― ŁADZIAK Ryszard Józef, 

z listy nr 16 KWW "NASZA GMINA ZAKRZEW". 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 180; 

4) karty do głosowania wydano 86 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 86; 

6) głosów ważnych oddano 81; 

7) radnym został wybrany: 

― WIDZ Henryk, 

z listy nr 15 KWW GMINA ZAKRZEW - WSPÓLNY DOM I RODZINA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 129; 
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4) karty do głosowania wydano 74 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 74; 

6) głosów ważnych oddano 74; 

7) radnym został wybrany: 

― ZIAJKO Edward Roman, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 255; 

4) karty do głosowania wydano 107 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 107; 

6) głosów ważnych oddano 104; 

7) radnym został wybrany: 

― WÓJTOWICZ Adam, 

z listy nr 16 KWW "NASZA GMINA ZAKRZEW". 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 191; 

4) karty do głosowania wydano 69 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 68; 

6) głosów ważnych oddano 66; 

7) radnym został wybrany: 

― TOMAS Andrzej Roman, 

z listy nr 15 KWW GMINA ZAKRZEW - WSPÓLNY DOM I RODZINA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― SULOWSKA Jolanta Anna, 

z listy nr 16 KWW "NASZA GMINA ZAKRZEW". 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 124; 

4) karty do głosowania wydano 52 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 52; 
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6) głosów ważnych oddano 51; 

7) radną została wybrana: 

― CHMIEL Ewa Paulina, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 236; 

4) karty do głosowania wydano 121 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 121; 

6) głosów ważnych oddano 118; 

7) radnym został wybrany: 

― TRZCIŃSKI Jerzy, 

z listy nr 16 KWW "NASZA GMINA ZAKRZEW". 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 197; 

4) karty do głosowania wydano 122 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122; 

6) głosów ważnych oddano 121; 

7) radnym został wybrany: 

― TOMAS Waldemar, 

z listy nr 16 KWW "NASZA GMINA ZAKRZEW". 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 122; 

4) karty do głosowania wydano 70 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 70; 

6) głosów ważnych oddano 67; 

7) radnym został wybrany: 

― WÓJTOWICZ Zbigniew Stanisław, 

z listy nr 16 KWW "NASZA GMINA ZAKRZEW". 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 155; 
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4) karty do głosowania wydano 83 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 83; 

6) głosów ważnych oddano 83; 

7) radnym został wybrany: 

― SZYDŁOWSKI Wiesław, 

z listy nr 16 KWW "NASZA GMINA ZAKRZEW". 
 

 

Rozdział 195. 

Wybory do Rady Gminy Zakrzówek 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5400, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 3048 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3042 osób, to jest 

56,33% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3004, to jest 98,75% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 38, to jest 1,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 7, to jest 18,42%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 31, to jest 

81,58%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 384; 

4) karty do głosowania wydano 202 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 202; 

6) głosów ważnych oddano 201; 

7) radnym został wybrany: 

― MARZEC Zbigniew Marek, 
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z listy nr 14 KWW W JEDNOŚCI SIŁA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 365; 

4) karty do głosowania wydano 188 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 188; 

6) głosów ważnych oddano 188; 

7) radnym został wybrany: 

― CIOŁEK Piotr Józef, 

z listy nr 14 KWW W JEDNOŚCI SIŁA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 314; 

4) karty do głosowania wydano 181 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 184; 

6) głosów ważnych oddano 182; 

7) radnym został wybrany: 

― STAROCH Stanisław Krzysztof, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 310; 

4) karty do głosowania wydano 189 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 186; 

6) głosów ważnych oddano 183; 

7) radnym został wybrany: 

― KLOC Ryszard, 

z listy nr 16 KWW MAJDANU GRABINA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 218; 

4) karty do głosowania wydano 115 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 115; 

6) głosów ważnych oddano 115; 
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7) radnym został wybrany: 

― ŻURAW Krzysztof, 

z listy nr 14 KWW W JEDNOŚCI SIŁA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 328; 

4) karty do głosowania wydano 206 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 206; 

6) głosów ważnych oddano 205; 

7) radnym został wybrany: 

― JANIK Jan, 

z listy nr 14 KWW W JEDNOŚCI SIŁA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 388; 

4) karty do głosowania wydano 238 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 238; 

6) głosów ważnych oddano 232; 

7) radnym został wybrany: 

― SOKOŁOWSKI Marcin, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 373; 

4) karty do głosowania wydano 203 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203; 

6) głosów ważnych oddano 203; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁUKASIK Witold, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 366; 

4) karty do głosowania wydano 202 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 202; 

6) głosów ważnych oddano 201; 

7) radną została wybrana: 

― BŁĘDOWSKA Irena Elżbieta, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 418; 

4) karty do głosowania wydano 233 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 233; 

6) głosów ważnych oddano 230; 

7) radną została wybrana: 

― DROZD Agnieszka, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 208; 

4) karty do głosowania wydano 111 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 111; 

6) głosów ważnych oddano 110; 

7) radną została wybrana: 

― MAKUCH Agnieszka Elżbieta, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 518; 

4) karty do głosowania wydano 281 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 277; 

6) głosów ważnych oddano 269; 

7) radnym został wybrany: 

― STAFIEJ Jarosław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 417, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 237 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 235; 

6) głosów ważnych oddano 230; 

7) radnym został wybrany: 

― RUSINEK Marcin, 

z listy nr 14 KWW W JEDNOŚCI SIŁA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 415; 

4) karty do głosowania wydano 238 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 238; 

6) głosów ważnych oddano 234; 

7) radnym został wybrany: 

― MAZUR Marcin, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 378; 

4) karty do głosowania wydano 224 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 224; 

6) głosów ważnych oddano 221; 

7) radną została wybrana: 

― STAROCH Teresa Anna, 

z listy nr 14 KWW W JEDNOŚCI SIŁA. 
 

 

Rozdział 196. 

Wybory do Rady Gminy Zalesie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3586. 

3. Karty do głosowania wydano 2268 osobom. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2268 osób, to jest 

63,25% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2218, to jest 97,80% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 50, to jest 2,20% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 13, to jest 26,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 37, to jest 

74,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 266; 

4) karty do głosowania wydano 182 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182; 

6) głosów ważnych oddano 178; 

7) radną została wybrana: 

― SPOSÓB Grażyna Irena, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 290; 

4) karty do głosowania wydano 194 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 194; 

6) głosów ważnych oddano 191; 

7) radnym został wybrany: 

― GRZELAK Stanisław Zenon, 

z listy nr 15 KWW GMINA JEST NASZA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 332; 

4) karty do głosowania wydano 187 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 187; 

6) głosów ważnych oddano 186; 

7) radnym został wybrany: 

― KACZANOWICZ Witold Wiesław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 252; 

4) karty do głosowania wydano 167 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 167; 

6) głosów ważnych oddano 162; 

7) radnym został wybrany: 

― MATYSIAK Paweł Leszek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 235; 

4) karty do głosowania wydano 125 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 125; 

6) głosów ważnych oddano 121; 

7) radnym został wybrany: 

― SEBASTJANIUK Grzegorz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 201; 

4) karty do głosowania wydano 119 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 119; 

6) głosów ważnych oddano 116; 

7) radną została wybrana: 

― KACZAN Aldona, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 196; 

4) karty do głosowania wydano 114 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 114; 

6) głosów ważnych oddano 110; 

7) radną została wybrana: 

― GRUSZECKA Marta Agnieszka, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 213; 

4) karty do głosowania wydano 152 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 

6) głosów ważnych oddano 151; 

7) radną została wybrana: 

― MINAKOWSKA Krystyna Kazimiera, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 220; 

4) karty do głosowania wydano 141 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 141; 

6) głosów ważnych oddano 135; 

7) radnym został wybrany: 

― SZYMANEK Wojciech Cezary, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 252; 

4) karty do głosowania wydano 167 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 167; 

6) głosów ważnych oddano 165; 

7) radnym został wybrany: 

― SYLIWONIUK Sławomir Konstanty, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 249; 

4) karty do głosowania wydano 161 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161; 

6) głosów ważnych oddano 160; 

7) radnym został wybrany: 

― LUSTYK Zbigniew, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 235; 

4) karty do głosowania wydano 143 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 143; 

6) głosów ważnych oddano 140; 

7) radnym został wybrany: 

― WOLSKI Patryk, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 223; 

4) karty do głosowania wydano 156 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 156; 

6) głosów ważnych oddano 148; 

7) radnym został wybrany: 

― MARKOWSKI Artur, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 201; 

4) karty do głosowania wydano 126 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126; 

6) głosów ważnych oddano 123; 

7) radnym został wybrany: 

― PODGÓRSKI Jarosław, 
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z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 221; 

4) karty do głosowania wydano 134 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 134; 

6) głosów ważnych oddano 132; 

7) radnym został wybrany: 

― MINCEWICZ Waldemar Andrzej, 

z listy nr 14 KWW NOWA JAKOŚĆ. 
 

 

Rozdział 197. 

Wybory do Rady Miejskiej w Zwierzyńcu 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5725. 

3. Karty do głosowania wydano 2855 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2852 osób, to jest 

49,82% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2782, to jest 97,55% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 70, to jest 2,45% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 23, to jest 32,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 47, to jest 

67,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 294; 

4) karty do głosowania wydano 159 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 159; 

6) głosów ważnych oddano 157; 

7) radnym został wybrany: 

― MACIEJEWSKI Ryszard, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 483; 

4) karty do głosowania wydano 274 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 274; 

6) głosów ważnych oddano 255; 

7) radnym został wybrany: 

― BARTNIK Sławomir Jan, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 483; 

4) karty do głosowania wydano 278 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 278; 

6) głosów ważnych oddano 274; 

7) radną została wybrana: 

― GRADZIK Anna Ewa, 

z listy nr 26 KWW "PRZYSZŁOŚĆ - TO MY". 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 384; 

4) karty do głosowania wydano 193 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 193; 

6) głosów ważnych oddano 190; 

7) radnym został wybrany: 

― DROŹDZIEL Wiesław, 

z listy nr 22 KWW W DROŹDZIELA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 



878 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 398; 

4) karty do głosowania wydano 186 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 186; 

6) głosów ważnych oddano 182; 

7) radnym został wybrany: 

― KLIK Piotr, 

z listy nr 16 KWW URSZULI KOLMAN. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 408; 

4) karty do głosowania wydano 201 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 201; 

6) głosów ważnych oddano 198; 

7) radnym został wybrany: 

― BARTNIK Adam Wojciech, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 317; 

4) karty do głosowania wydano 172 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 170; 

6) głosów ważnych oddano 161; 

7) radnym został wybrany: 

― ZIELONKA Michał Bronisław, 

z listy nr 16 KWW URSZULI KOLMAN. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 313; 

4) karty do głosowania wydano 163 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163; 

6) głosów ważnych oddano 155; 

7) radną została wybrana: 

― BROWARNIK Bożena Urszula, 

z listy nr 18 KWW NOWOCZESNY ZWIERZYNIEC. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 395; 

4) karty do głosowania wydano 175 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 175; 

6) głosów ważnych oddano 171; 

7) radnym został wybrany: 

― KURZAWSKI Edward, 

z listy nr 23 KWW „NASZA WIEŚ”. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 328; 

4) karty do głosowania wydano 145 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145; 

6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radnym został wybrany: 

― BUDZYŃSKI Andrzej Ignacy, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 466; 

4) karty do głosowania wydano 247 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 247; 

6) głosów ważnych oddano 242; 

7) radną została wybrana: 

― RUSZCZYCKA Wiesława Stefania, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 475; 

4) karty do głosowania wydano 262 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 261; 

6) głosów ważnych oddano 258; 

7) radnym został wybrany: 

― GUZ Krzysztof, 
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z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 333; 

4) karty do głosowania wydano 138 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138; 

6) głosów ważnych oddano 137; 

7) radnym został wybrany: 

― DĘBICKI Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 336; 

4) karty do głosowania wydano 138 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138; 

6) głosów ważnych oddano 135; 

7) radnym został wybrany: 

― KURZAWSKI Krzysztof, 

z listy nr 21 KWW NASZA WIEŚ ŻURAWNICA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 312; 

4) karty do głosowania wydano 124 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 124; 

6) głosów ważnych oddano 122; 

7) radnym został wybrany: 

― FAJFER Tomasz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 198. 

Wybory do Rady Gminy Żmudź 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 507. 

3. Karty do głosowania wydano 275 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 275 osób, to jest 54,24% 

uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 264, to jest 96,00% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 11, to jest 4,00% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 3, to jest 27,27%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8, to jest 

72,73%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 12 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 1, nr 3, nr 

4, nr 5, nr 6, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14, w których zarejestrowano jednego 

kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― CHWAŁA Józef, 

z listy nr 14 KWW EDYTY NIEZGODY. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 162; 

4) karty do głosowania wydano 84 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 84; 

6) głosów ważnych oddano 82; 

7) radnym został wybrany: 

― SZCZEREPA Zbigniew, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
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― DOMAŃCZUK Maria Leokadia, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― GAWRJOŁEK Krzysztof, 

z listy nr 14 KWW EDYTY NIEZGODY. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― RZEŹNIK-STEMPKOWSKA Katarzyna Dorota, 

z listy nr 14 KWW EDYTY NIEZGODY. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― ZAŁUSKA Anna, 

z listy nr 14 KWW EDYTY NIEZGODY. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 204; 

4) karty do głosowania wydano 118 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 118; 

6) głosów ważnych oddano 114; 

7) radną została wybrana: 

― POKRAKA Stanisława Jolanta, 

z listy nr 14 KWW EDYTY NIEZGODY. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― MAKOWSKI Zdzisław Benedykt, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― RADZIEWICZ Katarzyna Wacława, 

z listy nr 14 KWW EDYTY NIEZGODY. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― GŁAZ Jolanta, 

z listy nr 14 KWW EDYTY NIEZGODY. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― WAGNER Elżbieta, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― DZIKOWSKA Barbara, 

z listy nr 14 KWW EDYTY NIEZGODY. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― ŁASZKIEWICZ Mariusz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― SENDERSKI Jerzy, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 141; 

4) karty do głosowania wydano 73 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 73; 

6) głosów ważnych oddano 68; 

7) radną została wybrana: 

― PIETRYCZUK Halina Lucyna, 

z listy nr 14 KWW EDYTY NIEZGODY. 
 

 

Rozdział 199. 

Wybory do Rady Gminy Żółkiewka 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4700. 

3. Karty do głosowania wydano 2321 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2319 osób, to jest 

49,34% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2258, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 61, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 15, to jest 24,59%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 46, to jest 

75,41%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 441; 

4) karty do głosowania wydano 199 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 199; 

6) głosów ważnych oddano 189; 

7) radną została wybrana: 

― JĘDRUSZCZAK Małgorzata Alicja, 
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z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 436; 

4) karty do głosowania wydano 231 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 231; 

6) głosów ważnych oddano 225; 

7) radnym został wybrany: 

― GŁADYSZ Leszek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 407; 

4) karty do głosowania wydano 197 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 197; 

6) głosów ważnych oddano 186; 

7) radną została wybrana: 

― GOLEC Anna Beata, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 298; 

4) karty do głosowania wydano 110 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 109; 

6) głosów ważnych oddano 107; 

7) radnym został wybrany: 

― GRABIEC Andrzej, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 232; 

4) karty do głosowania wydano 126 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126; 

6) głosów ważnych oddano 124; 
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7) radnym został wybrany: 

― KANIA Marian, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 170; 

4) karty do głosowania wydano 64 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 64; 

6) głosów ważnych oddano 64; 

7) radnym został wybrany: 

― TRACZYŃSKI Leszek, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 180; 

4) karty do głosowania wydano 76 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 76; 

6) głosów ważnych oddano 75; 

7) radnym został wybrany: 

― ZWIERZ Mariusz Leszek, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 304; 

4) karty do głosowania wydano 143 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 144; 

6) głosów ważnych oddano 138; 

7) radnym został wybrany: 

― KOTYŁO Adam, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 233; 

4) karty do głosowania wydano 121 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 121; 

6) głosów ważnych oddano 118; 

7) radnym został wybrany: 

― ROMANEK Marek, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 406; 

4) karty do głosowania wydano 207 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 207; 

6) głosów ważnych oddano 202; 

7) radnym został wybrany: 

― BOBEL Jan, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 423; 

4) karty do głosowania wydano 196 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 196; 

6) głosów ważnych oddano 195; 

7) radnym został wybrany: 

― POLSKI Dariusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 315; 

4) karty do głosowania wydano 165 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 

6) głosów ważnych oddano 164; 

7) radną została wybrana: 

― GONTARZ Halina, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 225; 

4) karty do głosowania wydano 132 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 132; 

6) głosów ważnych oddano 126; 

7) radnym został wybrany: 

― REWERSKI Waldemar Jacek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 320; 

4) karty do głosowania wydano 173 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172; 

6) głosów ważnych oddano 168; 

7) radnym został wybrany: 

― KUZIOŁA Bogdan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 310; 

4) karty do głosowania wydano 181 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181; 

6) głosów ważnych oddano 177; 

7) radnym został wybrany: 

― ROGALSKI Stanisław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

 

Rozdział 200. 

Wybory do Rady Gminy Żyrzyn 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4355. 

3. Karty do głosowania wydano 2527 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2526 osób, to jest 

58,00% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2471, to jest 97,82% ogólnej liczby głosów oddanych. 
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6. Głosów nieważnych oddano 55, to jest 2,18% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 17, to jest 30,91%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 38, to jest 

69,09%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 5, nr 9, nr 11, 

w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 375; 

4) karty do głosowania wydano 206 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 206; 

6) głosów ważnych oddano 202; 

7) radnym został wybrany: 

― OSIAK Jarosław, 

z listy nr 15 KWW ANDRZEJ BUJEK. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 328; 

4) karty do głosowania wydano 214 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 215; 

6) głosów ważnych oddano 213; 

7) radnym został wybrany: 

― STRZAŁKOWSKI Grzegorz, 

z listy nr 16 KWW DOBRE SĄSIEDZTWO. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 294; 

4) karty do głosowania wydano 163 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163; 
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6) głosów ważnych oddano 160; 

7) radnym został wybrany: 

― LENDAS Krystian, 

z listy nr 15 KWW ANDRZEJ BUJEK. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 250; 

4) karty do głosowania wydano 150 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 150; 

6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radną została wybrana: 

― GRUDA Teresa, 

z listy nr 15 KWW ANDRZEJ BUJEK. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KOZAK Leszek Stanisław, 

z listy nr 15 KWW ANDRZEJ BUJEK. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 407; 

4) karty do głosowania wydano 250 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 250; 

6) głosów ważnych oddano 250; 

7) radnym został wybrany: 

― TRYBUŁA Jan, 

z listy nr 15 KWW ANDRZEJ BUJEK. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 254; 

4) karty do głosowania wydano 157 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 157; 

6) głosów ważnych oddano 156; 

7) radnym został wybrany: 
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― POTYRA Andrzej, 

z listy nr 15 KWW ANDRZEJ BUJEK. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 425; 

4) karty do głosowania wydano 269 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 269; 

6) głosów ważnych oddano 268; 

7) radnym został wybrany: 

― KOZDRÓJ Zbigniew, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KOWALCZYK Leszek, 

z listy nr 15 KWW ANDRZEJ BUJEK. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 319; 

4) karty do głosowania wydano 181 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181; 

6) głosów ważnych oddano 176; 

7) radnym został wybrany: 

― TURSKI Krzysztof Piotr, 

z listy nr 15 KWW ANDRZEJ BUJEK. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― STACHYRA Tadeusz Jan, 

z listy nr 15 KWW ANDRZEJ BUJEK. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 432; 
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4) karty do głosowania wydano 223 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 223; 

6) głosów ważnych oddano 217; 

7) radnym został wybrany: 

― BARAŃSKI Marcin, 

z listy nr 15 KWW ANDRZEJ BUJEK. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 404; 

4) karty do głosowania wydano 247 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 246; 

6) głosów ważnych oddano 239; 

7) radnym został wybrany: 

― WALASZEK Sebastian Zbigniew, 

z listy nr 15 KWW ANDRZEJ BUJEK. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 447; 

4) karty do głosowania wydano 257 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 257; 

6) głosów ważnych oddano 242; 

7) radnym został wybrany: 

― MATRASZEK Zbigniew Waldemar, 

z listy nr 15 KWW ANDRZEJ BUJEK. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 420; 

4) karty do głosowania wydano 210 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 209; 

6) głosów ważnych oddano 203; 

7) radnym został wybrany: 

― GUZ Tomasz, 

z listy nr 15 KWW ANDRZEJ BUJEK. 
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Dział II 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 1. 

Wybory do Rady Miasta Biała Podlaska 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 23 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 45670, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 23921 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 23909 osób, to jest 

52,35% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 23364, to jest 97,72% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 545, to jest 2,28% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 320, to jest 58,72%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 225, to jest 

41,28%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 14 KW BIAŁA SAMORZĄDOWA. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10900; 

4) karty do głosowania wydano 5609 osobom; 
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5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5605; 

6) głosów ważnych oddano 5477; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GODLEWSKI Waldemar Marian, 

 ― IZDEBSKI Marcin Józef; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GRODECKI Henryk Marian, 

 ― DZYR Marek Kazimierz; 

c) lista nr 14 ― KW BIAŁA SAMORZĄDOWA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― JAKUBIEC Jan Adam; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10851; 

4) karty do głosowania wydano 5573 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5574; 

6) głosów ważnych oddano 5417; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SOSNOWSKI Wojciech Grzegorz, 

 ― MICHALCZUK Mariusz Andrzej, 

 ― OSTROWSKI Franciszek; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CHODZIŃSKI Adam Rajmund, 

 ― POTOCKI Sławomir Mikołaj, 

 ― KOROLCZUK Anna Małgorzata; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11830; 

4) karty do głosowania wydano 6009 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6004; 

6) głosów ważnych oddano 5849; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WOŹNIAK Robert Tomasz, 

 ― PARAFINIUK Stefan Konrad; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― LITWINIUK Dariusz Robert, 

 ― RABCZUK Wiesław Marian, 

 ― BORODIJUK Edward Józef; 

c) lista nr 14 ― KW BIAŁA SAMORZĄDOWA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KUCZER Bartłomiej; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12089, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 6730 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6726; 

6) głosów ważnych oddano 6621; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― LITWINIUK Michał Piotr, 

 ― WLIZŁO Rafał Czesław; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― STEFANIUK Dariusz Paweł, 

 ― SUDEWICZ Karol, 

 ― NIKOŁAJCZUK Stanisław; 
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c) lista nr 14 ― KW BIAŁA SAMORZĄDOWA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BRONIEWICZ Bogusław; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 2. 

Wybory do Rady Miasta Biłgoraj 

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 21610. 

3. Karty do głosowania wydano 11754 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 11756 osób, to jest 

54,40% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 11412, to jest 97,07% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 344, to jest 2,93% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 161, to jest 46,80%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 183, to jest 

53,20%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) lista nr 16 KWW PIOTRA SZELIGA RAZEM DLA BIŁGORAJA; 

3) lista nr 17 KWW BIŁGORAJ XXI; 

4) lista nr 18 KWW JANUSZA ROSŁANA. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6085; 

4) karty do głosowania wydano 3270 osobom; 
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5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3271; 

6) głosów ważnych oddano 3190; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRĘT Bogdan Antoni, 

 ― LIPIŃSKI Mirosław Piotr, 

 ― MURA Marcin Adam; 

b) lista nr 17 ― KWW BIŁGORAJ XXI uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PISKORSKI Jacek; 

c) lista nr 18 ― KWW JANUSZA ROSŁANA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SKROK Jan Bolesław, 

 ― RÓŻANIECKA Krystyna; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4964; 

4) karty do głosowania wydano 2683 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2679; 

6) głosów ważnych oddano 2587; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PRACOŃ Łukasz, 

 ― SKAKUJ Adam Feliks; 

b) lista nr 17 ― KWW BIŁGORAJ XXI uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MURA Marcin Rajmund; 

c) lista nr 18 ― KWW JANUSZA ROSŁANA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BONDYRA Jarosław Kazimierz, 

 ― POLAK Irena; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5073; 

4) karty do głosowania wydano 2798 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2805; 

6) głosów ważnych oddano 2725; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― FERENS Tadeusz, 

 ― ŁOŃSKI Marek Marian; 

b) lista nr 17 ― KWW BIŁGORAJ XXI uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WÓJCIK Janusz Jerzy; 

c) lista nr 18 ― KWW JANUSZA ROSŁANA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ROSŁAN Janusz Zbigniew, 

 ― KOPACZ Marek Kazimierz; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5488; 

4) karty do głosowania wydano 3003 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3001; 

6) głosów ważnych oddano 2910; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GLEŃ Wojciech Adam, 

 ― ŁĘCKI Andrzej, 

 ― BEDOŃSKI Grzegorz Jan; 

b) lista nr 18 ― KWW JANUSZA ROSŁANA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KUCHARSKI Antoni, 

 ― BEDNARZ Tomasz; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 3. 

Wybory do Rady Miasta Chełm 
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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 51745. 

3. Karty do głosowania wydano 25143 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 25153 osób, to jest 

48,61% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 24584, to jest 97,74% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 569, to jest 2,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 354, to jest 62,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 215, to jest 

37,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

3) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

5) lista nr 13 KWW AGATY FISZ „POSTAW NA CHEŁM”. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12524; 

4) karty do głosowania wydano 5729 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5738; 

6) głosów ważnych oddano 5598; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GRABCZUK Dariusz, 

 ― JABŁOŃSKI Piotr Jacek; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BOŻEŃSKI Longin Tadeusz, 

 ― KRAWCZUK VEL WALCZUK Piotr Paweł; 

c) lista nr 13 ― KWW AGATY FISZ „POSTAW NA CHEŁM” uzyskała 2 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MOŚCICKI Stanisław, 

 ― MALINOWSKI Piotr; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 14181; 

4) karty do głosowania wydano 7138 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7138; 

6) głosów ważnych oddano 6986; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― LIS Joanna; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SIKORA Marek Mieczysław; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BANASZEK Jakub Michał, 

 ― CZECH Mirosław Jan; 

d) lista nr 13 ― KWW AGATY FISZ „POSTAW NA CHEŁM” uzyskała 2 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KOWALCZUK Mariusz, 

 ― ĆWIR Elżbieta Lucyna; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12024; 

4) karty do głosowania wydano 6177 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6178; 

6) głosów ważnych oddano 6036; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KAZIMIERCZAK Tomasz Robert; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BŁASZCZUK Kamil Piotr, 

 ― RYBACZUK Dorota; 

c) lista nr 13 ― KWW AGATY FISZ „POSTAW NA CHEŁM” uzyskała 2 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― FISZ Agata, 

 ― OTKAŁA Tomasz; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13016; 

4) karty do głosowania wydano 6099 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6099; 

6) głosów ważnych oddano 5964; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― MACHOWICZ Irena; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― JANICKA Katarzyna; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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 ― JUSZCZAK Artur Paweł, 

 ― KISTER Adam Stanisław; 

d) lista nr 13 ― KWW AGATY FISZ „POSTAW NA CHEŁM” uzyskała 2 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BARANOWSKI Maciej Maksym, 

 ― DŻAMAN Ryszard; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 4. 

Wybory do Rady Miasta Kraśnik 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 28373. 

3. Karty do głosowania wydano 15004 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 14992 osób, to jest 

52,84% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 14418, to jest 96,17% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 574, to jest 3,83% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 279, to jest 48,61%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 295, to jest 

51,39%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) lista nr 14 KWW MARZENY POMYKALSKIEJ WSPÓLNY KRAŚNIK; 

3) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE I ROZWÓJ; 

4) lista nr 16 KWW "RAZEM DLA KRAŚNIKA". 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8209; 

4) karty do głosowania wydano 4352 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4351; 

6) głosów ważnych oddano 4180; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CHOMA Kazimierz Bogusław, 

 ― BARTYSIAK Zbigniew Tomasz, 

 ― SAJ Tomasz Stanisław; 

b) lista nr 15 ― KWW POROZUMIENIE I ROZWÓJ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― POSYNIAK Dorota Agnieszka, 

 ― MARCINKOWSKI Zbigniew, 

 ― MARCINKOWSKA Angelika Magdalena; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7323; 

4) karty do głosowania wydano 3995 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3985; 

6) głosów ważnych oddano 3828; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― LIS Agnieszka Elżbieta, 

 ― TRACZ Marian Stefan; 

b) lista nr 14 ― KWW MARZENY POMYKALSKIEJ WSPÓLNY KRAŚNIK 

uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― WŁODARCZYK Iwona Ewa; 

c) lista nr 15 ― KWW POROZUMIENIE I ROZWÓJ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KUREK Paweł Tomasz, 

 ― MICHALCZYK Jacek; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6348; 

4) karty do głosowania wydano 3249 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3250; 

6) głosów ważnych oddano 3146; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KUDŁA Wioletta Alicja, 

 ― STARUCH Krzysztof; 

b) lista nr 14 ― KWW MARZENY POMYKALSKIEJ WSPÓLNY KRAŚNIK 

uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ALBINIAK Jan Piotr; 

c) lista nr 15 ― KWW POROZUMIENIE I ROZWÓJ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― JANCZAREK Piotr, 

 ― ŚLUSARZ Krzysztof; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6493; 

4) karty do głosowania wydano 3408 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3406; 

6) głosów ważnych oddano 3264; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MISIAK Jerzy Adam, 

 ― JAMRÓZ Jarosław Zbigniew; 

b) lista nr 14 ― KWW MARZENY POMYKALSKIEJ WSPÓLNY KRAŚNIK 

uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― POMYKALSKA Marzena Anna; 

c) lista nr 15 ― KWW POROZUMIENIE I ROZWÓJ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 
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 ― LATOSIEWICZ Krzysztof Gerard; 

d) lista nr 16 ― KWW "RAZEM DLA KRAŚNIKA" uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― LENART Agnieszka Monika; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 5. 

Wybory do Rady Miasta Lubartów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 17656. 

3. Karty do głosowania wydano 9994 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9988 osób, to jest 

56,57% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 9731, to jest 97,43% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 257, to jest 2,57% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 161, to jest 62,65%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 96, to jest 

37,35%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 14 KWW WSPÓLNOTA LUBARTOWSKA; 

4) lista nr 15 KWW WSPÓLNY LUBARTÓW. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4125; 

4) karty do głosowania wydano 2338 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2335; 

6) głosów ważnych oddano 2270; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ZIELIŃSKI Andrzej Wojciech; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KUSYK Piotr; 

c) lista nr 14 ― KWW WSPÓLNOTA LUBARTOWSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― POLICHAŃCZUK Marek Adam; 

d) lista nr 15 ― KWW WSPÓLNY LUBARTÓW uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― JAWORSKI Grzegorz Piotr, 

 ― MAZUR Renata Urszula; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4405; 

4) karty do głosowania wydano 2432 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2430; 

6) głosów ważnych oddano 2364; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WRÓBLEWSKI Jakub Tomasz; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SIWEK Grzegorz Piotr, 

 ― ŻYŚKO Krzysztof Adam; 

c) lista nr 14 ― KWW WSPÓLNOTA LUBARTOWSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KRÓWCZYŃSKI Tomasz; 
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d) lista nr 15 ― KWW WSPÓLNY LUBARTÓW uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― OSIECKI Wojciech Krzysztof; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4092; 

4) karty do głosowania wydano 2215 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2215; 

6) głosów ważnych oddano 2150; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MIZIO Elżbieta Monika, 

 ― KOZAK Maria; 

b) lista nr 14 ― KWW WSPÓLNOTA LUBARTOWSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ŚCISEŁ Jan Stanisław; 

c) lista nr 15 ― KWW WSPÓLNY LUBARTÓW uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PAŚNIK Krzysztof Mariusz, 

 ― TOMASIAK Jacek Mikołaj; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5034; 

4) karty do głosowania wydano 3009 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3008; 

6) głosów ważnych oddano 2947; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― KUSZNER Anna; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― PASIKOWSKA Beata; 
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c) lista nr 14 ― KWW WSPÓLNOTA LUBARTOWSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BŁASZCZAK Robert Szczepan; 

d) lista nr 15 ― KWW WSPÓLNY LUBARTÓW uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GREGOROWICZ Grzegorz Benedykt, 

 ― CZUBACKI Teodor, 

 ― TCHÓRZ Jacek Tomasz; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 6. 

Wybory do Rady Miasta Lublin 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 31 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 263628, w tym 10 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 144425 osobom, w tym 9 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 144231 osób, to jest 

54,71% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 142163, to jest 98,57% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2068, to jest 1,43% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 883, to jest 42,70%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1185, to jest 

57,30%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) lista nr 17 KWW KRZYSZTOF ŻUK. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 
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1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 45804, w tym 5 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi; 

4) karty do głosowania wydano 22976 osobom, w tym 5 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 22955; 

6) głosów ważnych oddano 22588; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PITUCHA Tomasz Zbigniew, 

 ― JAKÓBCZYK Marcin Paweł; 

b) lista nr 17 ― KWW KRZYSZTOF ŻUK uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZABOROWSKA Maja Barbara, 

 ― NOWAK Marcin Andrzej, 

 ― JURKOWSKI Zbigniew Wiktor; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 39773, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 22631 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 

Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 22603; 

6) głosów ważnych oddano 22279; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SUCHANOWSKA Małgorzata Teresa, 

 ― DROZD Zdzisław; 

b) lista nr 17 ― KWW KRZYSZTOF ŻUK uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KIEROŃSKI Stanisław Henryk, 

 ― ORZECHOWSKA Monika, 

 ― KWIATKOWSKA Monika; 
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8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 42912, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi; 

4) karty do głosowania wydano 25615 osobom, w tym 2 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 25585; 

6) głosów ważnych oddano 25266; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SKRZETUSKI Radosław Wojciech, 

 ― ŁAWNICZAK Zbigniew Ryszard; 

b) lista nr 17 ― KWW KRZYSZTOF ŻUK uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PAKUŁA Jarosław Andrzej, 

 ― SADOWSKI Dariusz, 

 ― RYFKA Anna Marta; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 42339, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 24942 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 24922; 

6) głosów ważnych oddano 24588; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BREŚ Piotr Paweł, 

 ― BRZOZOWSKI Stanisław Józef; 

b) lista nr 17 ― KWW KRZYSZTOF ŻUK uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRAWCZYK Michał Mateusz, 

 ― BANACH Mariusz Janusz, 

 ― MACH Jadwiga; 
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8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 46523, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 23933 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 

Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 23851; 

6) głosów ważnych oddano 23505; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DEREWENDA Robert, 

 ― BIELAK Eugeniusz; 

b) lista nr 17 ― KWW KRZYSZTOF ŻUK uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ŻUK Krzysztof Jan, 

 ― WCISŁO Marta Anna, 

 ― MARGUL Bartosz, 

 ― OSIŃSKI Adam Bogdan; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 46277; 

4) karty do głosowania wydano 24328 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 24315; 

6) głosów ważnych oddano 23937; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― POPIEL Piotr Michał, 

 ― GAWRYSZCZAK Piotr Zbigniew; 

b) lista nr 17 ― KWW KRZYSZTOF ŻUK uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― STEPANIUK-KUŚMIERZAK Beata Elżbieta, 

 ― DANIEWSKI Leszek Kazimierz, 

 ― DADOS Elżbieta Jolanta; 
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8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 7. 

Wybory do Rady Miejskiej w Łęcznej 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 18467, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 9896 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9889 osób, to jest 

53,55% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 9443, to jest 95,49% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 446, to jest 4,51% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 182, to jest 40,81%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 264, to jest 

59,19%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) lista nr 16 KWW WSPÓLNA SPRAWA; 

3) lista nr 17 KWW LEPSZA ŁĘCZNA. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4566, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 2430 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2429; 

6) głosów ważnych oddano 2335; 
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7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WINIARSKI Piotr Michał, 

 ― CZAJKOWSKI Michał Bernard; 

b) lista nr 16 ― KWW WSPÓLNA SPRAWA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ŁUCZYŃSKI Jarosław Stanisław, 

 ― SYTA Teodozja Ewa, 

 ― KOTUŁA Piotr Daniel; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5223; 

4) karty do głosowania wydano 2764 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2764; 

6) głosów ważnych oddano 2626; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PELICA Grzegorz Jacek, 

 ― DUDEK Tomasz; 

b) lista nr 16 ― KWW WSPÓLNA SPRAWA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SAWICKI Łukasz Konrad, 

 ― SZYCHTA-ZAGWODZKA Danuta Agnieszka, 

 ― GRZESIUK Andrzej Jan; 

c) lista nr 17 ― KWW LEPSZA ŁĘCZNA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SUSZ Adam Piotr; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4096; 

4) karty do głosowania wydano 2225 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2219; 

6) głosów ważnych oddano 2126; 
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7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZAWISZA-KLIMKIEWICZ Iga Anna, 

 ― TARGOŃSKI Michał Paweł; 

b) lista nr 16 ― KWW WSPÓLNA SPRAWA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MATCZUK Krzysztof, 

 ― FLOREK Marzena Renata; 

c) lista nr 17 ― KWW LEPSZA ŁĘCZNA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ŁAGODZIŃSKI Zbigniew Jan; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4582; 

4) karty do głosowania wydano 2477 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2477; 

6) głosów ważnych oddano 2356; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PASIECZNY Antoni, 

 ― SKIBIŃSKI Jan; 

b) lista nr 16 ― KWW WSPÓLNA SPRAWA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― OKOŃ Renata, 

 ― MAZURKIEWICZ Halina; 

c) lista nr 17 ― KWW LEPSZA ŁĘCZNA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― FIJAŁKOWSKI Mariusz Grzegorz; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 8. 

Wybory do Rady Miasta Łuków 
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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 23678, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 13520 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 13520 osób, to jest 

57,10% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 13105, to jest 96,93% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 415, to jest 3,07% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 255, to jest 61,45%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 160, to jest 

38,55%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) lista nr 14 KWW RAZEM PONAD PODZIAŁAMI; 

3) lista nr 15 KWW ALTERNATYWA DLA ŁUKOWA; 

4) lista nr 16 KW PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7987; 

4) karty do głosowania wydano 4619 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4620; 

6) głosów ważnych oddano 4487; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SZUSTEK Dariusz Jan, 

 ― SKWAREK Andrzej, 

 ― CELIŃSKI Zygmunt, 

 ― CHRUŚCIEL Urszula Wiesława; 

b) lista nr 14 ― KWW RAZEM PONAD PODZIAŁAMI uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― CHUDEK Mariusz Kazimierz; 

c) lista nr 15 ― KWW ALTERNATYWA DLA ŁUKOWA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― PSZCZÓŁKOWSKA Maria Bożena; 

d) lista nr 16 ― KW PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NURZYŃSKI Maciej Łukasz; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7582; 

4) karty do głosowania wydano 4247 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4246; 

6) głosów ważnych oddano 4089; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GAŁACH Artur, 

 ― OKLIŃSKI Jarosław Wojciech, 

 ― DOŁĘGA Robert; 

b) lista nr 14 ― KWW RAZEM PONAD PODZIAŁAMI uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GOMOŁA Grzegorz; 

c) lista nr 15 ― KWW ALTERNATYWA DLA ŁUKOWA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PŁUDOWSKI Piotr; 

d) lista nr 16 ― KW PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ uzyskała 2 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WERESZCZYŃSKI Przemysław, 
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 ― SMOLARZ Ryszard Wincenty; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8109, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 4654 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4654; 

6) głosów ważnych oddano 4529; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― JODEŁKO Krzysztof, 

 ― RYBICKA-SICIŃSKA Ewa, 

 ― SUCHODOLSKI Przemysław; 

b) lista nr 14 ― KWW RAZEM PONAD PODZIAŁAMI uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― LIPIEC Henryk Marek, 

 ― POPŁAWSKI Mateusz; 

c) lista nr 15 ― KWW ALTERNATYWA DLA ŁUKOWA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― POGONOWSKI Arkadiusz; 

d) lista nr 16 ― KW PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― OKLIŃSKI Krzysztof; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 9. 

Wybory do Rady Miasta Puławy 

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 39259. 

3. Karty do głosowania wydano 20851 osobom. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 20819 osób, to jest 

53,03% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 20252, to jest 97,28% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 567, to jest 2,72% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 252, to jest 44,44%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 315, to jest 

55,56%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) lista nr 15 KWW KOALICJA SAMORZĄDOWA; 

3) lista nr 16 KWW NIEZALEŻNI WYBORCY PAWŁA MAJA; 

4) lista nr 17 KWW JANUSZA GROBLA SAMORZĄDOWCY. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9777; 

4) karty do głosowania wydano 4993 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4992; 

6) głosów ważnych oddano 4842; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― JARZĄBEK Halina Anna, 

 ― KRASZEWSKI Tomasz; 

b) lista nr 15 ― KWW KOALICJA SAMORZĄDOWA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― CYTRYŃSKI Mariusz; 

c) lista nr 16 ― KWW NIEZALEŻNI WYBORCY PAWŁA MAJA uzyskała 1 

mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 
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 ― KOZIK Beata; 

d) lista nr 17 ― KWW JANUSZA GROBLA SAMORZĄDOWCY uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SEREDYN Sławomir Jan; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9583; 

4) karty do głosowania wydano 4760 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4759; 

6) głosów ważnych oddano 4615; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― RZEPKOWSKI Ireneusz, 

 ― BIŃCZAK Grzegorz; 

b) lista nr 16 ― KWW NIEZALEŻNI WYBORCY PAWŁA MAJA uzyskała 1 

mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― PAKUŁA Marzanna; 

c) lista nr 17 ― KWW JANUSZA GROBLA SAMORZĄDOWCY uzyskała 2 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SZYMAŃSKA Elżbieta Anna, 

 ― SMOLAK Ryszard; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10197; 

4) karty do głosowania wydano 5728 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5707; 

6) głosów ważnych oddano 5563; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRYGIER Bożena Anna, 
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 ― ŚCIBIOR Ryszard Józef; 

b) lista nr 15 ― KWW KOALICJA SAMORZĄDOWA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KOWALCZYK Waldemar Adam; 

c) lista nr 16 ― KWW NIEZALEŻNI WYBORCY PAWŁA MAJA uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KUSZYK Andrzej Robert; 

d) lista nr 17 ― KWW JANUSZA GROBLA SAMORZĄDOWCY uzyskała 2 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WÓJCIK Ewa, 

 ― KĘDZIORA Anna Stanisława; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9702; 

4) karty do głosowania wydano 5370 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5361; 

6) głosów ważnych oddano 5232; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MATRAS Paweł Łukasz, 

 ― CZEŻYK Ignacy Tadeusz; 

b) lista nr 16 ― KWW NIEZALEŻNI WYBORCY PAWŁA MAJA uzyskała 2 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MAJ Paweł Mirosław, 

 ― JAWORSKA Lilianna; 

c) lista nr 17 ― KWW JANUSZA GROBLA SAMORZĄDOWCY uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GROBEL Janusz Marian; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 10. 

Wybory do Rady Miejskiej w Rykach 
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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 16789. 

3. Karty do głosowania wydano 9607 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9590 osób, to jest 

57,12% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 9310, to jest 97,08% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 280, to jest 2,92% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 194, to jest 69,29%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 86, to jest 

30,71%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 17 KWW PRZYMIERZE DLA RYK; 

5) lista nr 18 KWW SAMORZĄDOWCY RYK; 

6) lista nr 19 KWW - CZAS ZMIAN. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3682; 

4) karty do głosowania wydano 2110 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2110; 

6) głosów ważnych oddano 2053; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― WOŹNIAK Magdalena Anna; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WOŹNIAK Kazimierz, 

 ― ŁUKASIAK Marek, 

 ― KUJDA Tomasz Jerzy; 

c) lista nr 18 ― KWW SAMORZĄDOWCY RYK uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MIŁOSZ Michał Marcin; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4383; 

4) karty do głosowania wydano 2616 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2612; 

6) głosów ważnych oddano 2544; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― GRUDNIAK Krystyna Anna; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BIEŃCZYK Ryszard Roman, 

 ― JÓŹWIK Marek Łukasz; 

c) lista nr 18 ― KWW SAMORZĄDOWCY RYK uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― JURZYSTA Dariusz Krzysztof, 

 ― GĄSKA Joanna; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4785; 

4) karty do głosowania wydano 2689 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2676; 

6) głosów ważnych oddano 2581; 



923 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SZLENDAK Jarosław, 

 ― SADURA Mirosław Waldemar; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ŻACZEK Jarosław, 

 ― KARDAS Krzysztof Jarosław, 

 ― CIOŁEK Ewa Barbara, 

 ― ANTOLAK Jerzy; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3939; 

4) karty do głosowania wydano 2192 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2192; 

6) głosów ważnych oddano 2132; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KAPUSTA Józef Janusz; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GULEWSKI Witold Józef, 

 ― JOŃSKA Jadwiga Teresa, 

 ― WALASEK Ryszard; 

c) lista nr 19 ― KWW - CZAS ZMIAN uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― WESOŁEK Dorota Hanna; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 11. 

Wybory do Rady Miasta Świdnik 
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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 31643. 

3. Karty do głosowania wydano 16029 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 16026 osób, to jest 

50,65% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 15430, to jest 96,28% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 596, to jest 3,72% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 196, to jest 32,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 400, to jest 

67,11%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

2) lista nr 15 KWW ŚWIDNIK WSPÓLNA SPRAWA; 

3) lista nr 16 KWW WALDEMARA JAKSONA. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8228; 

4) karty do głosowania wydano 4283 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4283; 

6) głosów ważnych oddano 4129; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 
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 ― KAMIŃSKA Krzysztofa Maria; 

b) lista nr 15 ― KWW ŚWIDNIK WSPÓLNA SPRAWA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― SZABAŁA Magdalena Anna; 

c) lista nr 16 ― KWW WALDEMARA JAKSONA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― RADEK Włodzimierz Sylwester, 

 ― IRSAK Jerzy, 

 ― PATRZAŁA Kazimierz Wacław; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9403; 

4) karty do głosowania wydano 4316 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4313; 

6) głosów ważnych oddano 4122; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SKROK Stanisław, 

 ― DOROBA Grzegorz Wojciech; 

b) lista nr 15 ― KWW ŚWIDNIK WSPÓLNA SPRAWA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SZUTKO Ireneusz; 

c) lista nr 16 ― KWW WALDEMARA JAKSONA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KOZAK Roman, 

 ― TARKOWSKI Mirosław Piotr, 

 ― SUSKI Aleksander Stanisław; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7429; 

4) karty do głosowania wydano 3895 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3895; 

6) głosów ważnych oddano 3767; 
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7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SYRYJCZYK Robert; 

b) lista nr 15 ― KWW ŚWIDNIK WSPÓLNA SPRAWA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KANTOR Maciej; 

c) lista nr 16 ― KWW WALDEMARA JAKSONA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRÓLIK Janusz Grzegorz, 

 ― MAGIER Marcin, 

 ― BACHANEK Kazimierz; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6583; 

4) karty do głosowania wydano 3535 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3535; 

6) głosów ważnych oddano 3412; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BIAŁOWĄS Waldemar Franciszek; 

b) lista nr 15 ― KWW ŚWIDNIK WSPÓLNA SPRAWA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WILK Mariusz; 

c) lista nr 16 ― KWW WALDEMARA JAKSONA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DENIS Katarzyna, 

 ― KRUPA Andrzej, 

 ― KUBINIEC Stanisław Wojciech; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 12. 

Wybory do Rady Gminy Zamość 
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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 18888, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 9686 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9681 osób, to jest 

51,25% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 9358, to jest 96,66% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 323, to jest 3,34% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 186, to jest 57,59%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 137, to jest 

42,41%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) lista nr 16 KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5250, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 2535 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2534; 

6) głosów ważnych oddano 2442; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ADAMCZUK Jacek Stefan, 

 ― HAŁASA Edmund Jan; 

b) lista nr 16 ― KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BARTOŃ Anna, 

 ― BUDZYŃSKI Michał Mirosław, 

 ― ŁUKASZCZUK Henryk Janusz, 

 ― POŚNIK Wiesław; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4227; 

4) karty do głosowania wydano 2199 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2199; 

6) głosów ważnych oddano 2146; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SZYMAŃSKA Halina Maria, 

 ― KITKA Konrad Mariusz; 

b) lista nr 16 ― KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KOŁTUN Mirosław Michał, 

 ― NAJDA Piotr Mirosław, 

 ― SUCHOWICZ Wojciech; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4527; 

4) karty do głosowania wydano 2426 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2421; 

6) głosów ważnych oddano 2322; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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 ― KOCZUŁAP Wiesław Michał, 

 ― TARAJKO Tadeusz; 

b) lista nr 16 ― KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GROMEK Krzysztof, 

 ― KOCZUŁAP Piotr Władysław, 

 ― SERAFIN Anna Mirosława; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4884; 

4) karty do głosowania wydano 2526 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2527; 

6) głosów ważnych oddano 2448; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― OSTASZ Krzysztof Adam, 

 ― DOŁBA Piotr; 

b) lista nr 16 ― KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DOBROMILSKI Sylwester Wiesław, 

 ― KOSTRUBIEC Tadeusz, 

 ― WICHOROWSKA Beata Jadwiga; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 13. 

Wybory do Rady Miasta Zamość 

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 51807. 

3. Karty do głosowania wydano 24382 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 24368 osób, to jest 

47,04% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 23813, to jest 97,72% ogólnej liczby głosów oddanych. 
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6. Głosów nieważnych oddano 555, to jest 2,28% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 309, to jest 55,68%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 246, to jest 

44,32%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 13 KWW MARTY PFEIFER; 

4) lista nr 14 KWW ANDRZEJA WNUKA; 

5) lista nr 15 KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11849; 

4) karty do głosowania wydano 5647 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5642; 

6) głosów ważnych oddano 5509; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KITKA Szczepan, 

 ― FUGIEL Jolanta Ewa; 

b) lista nr 13 ― KWW MARTY PFEIFER uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― LIZUT Tadeusz Bogdan; 

c) lista nr 14 ― KWW ANDRZEJA WNUKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MATWIEJCZUK Jan Wojciech; 



931 

d) lista nr 15 ― KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 

mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― KLIMCZUK Agnieszka; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12887; 

4) karty do głosowania wydano 6203 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6199; 

6) głosów ważnych oddano 6068; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BŁAŻEWICZ Piotr Tomasz, 

 ― ZAWIŚLAK Monika Anna; 

b) lista nr 13 ― KWW MARTY PFEIFER uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PODGÓRSKI Grzegorz; 

c) lista nr 14 ― KWW ANDRZEJA WNUKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SOWA Krzysztof; 

d) lista nr 15 ― KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZWOLAK Rafał Mariusz, 

 ― KUPCZYK Janusz Wojciech; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11210; 

4) karty do głosowania wydano 5367 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5365; 

6) głosów ważnych oddano 5241; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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 ― WALEWANDER Marek, 

 ― PAWLIK Adam Tomasz; 

b) lista nr 13 ― KWW MARTY PFEIFER uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KUDELA Marek; 

c) lista nr 14 ― KWW ANDRZEJA WNUKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― STRĘCIWILK-GOŚCICKA Maria Teresa; 

d) lista nr 15 ― KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ĆWIK Sławomir; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 15861; 

4) karty do głosowania wydano 7165 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7162; 

6) głosów ważnych oddano 6995; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZAGDAŃSKI Dariusz Zbigniew, 

 ― SZPATUŚKO Andrzej Kazimierz, 

 ― JOSIK Franciszek; 

b) lista nr 13 ― KWW MARTY PFEIFER uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WOJTAK Zdzisław; 

c) lista nr 14 ― KWW ANDRZEJA WNUKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MAŁYSZ Piotr Jan; 

d) lista nr 15 ― KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GODZISZ Ireneusz Mirosław, 

 ― NOWAKOWSKI Wiesław Aleksander; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 1. 

Wybory do Rady Powiatu Bialskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 90488. 

3. Karty do głosowania wydano 50006 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 49977 osób, to jest 

55,23% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 47739, to jest 95,52% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2238, to jest 4,48% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 1356, to jest 60,59%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 882, to jest 

39,41%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 13 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2018. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5792; 

4) głosów ważnych oddano 5458; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ŁAZOWSKI Tadeusz, 

 ― ŁUKASZUK Mariusz Piotr; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― CARUK Czesława Jadwiga; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8052; 

4) głosów ważnych oddano 7654; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― IWANIUK Elżbieta Stanisława; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SEBASTIANIUK Radosław Ryszard; 

c) lista nr 13 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2018 uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MITURA Wojciech Zbigniew; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7582; 

4) głosów ważnych oddano 7237; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KICZYŃSKI Mariusz Jan, 

 ― ANDREJUK Tomasz Maciej; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― JASZCZUK Łukasz; 
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c) lista nr 13 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2018 uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― DRAGAN Daniel; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6503; 

4) głosów ważnych oddano 6161; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MAJEWSKI Mateusz, 

 ― STEFANIUK Paweł Krzysztof; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― UŚCIŃSKI Marek; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6697; 

4) głosów ważnych oddano 6441; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― FILIPIUK Mariusz, 

 ― SULIMA Marek Artur; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BOGUCKI Emil; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7278; 

4) głosów ważnych oddano 7036; 
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5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GRZYB Artur Jan; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SKÓLIMOWSKI Janusz Marian; 

c) lista nr 13 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2018 uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MIRONIUK Andrzej; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8073; 

4) głosów ważnych oddano 7752; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MAKSYMIUK Arkadiusz, 

 ― PIKACZ Czesław Jan; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BYLINA Tomasz, 

 ― TOMKOWICZ Marian Tadeusz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 2. 

Wybory do Rady Powiatu w Biłgoraju 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 83780. 

3. Karty do głosowania wydano 46166 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 46136 osób, to jest 

55,07% uprawnionych do głosowania. 
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5. Głosów ważnych oddano 44102, to jest 95,59% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2034, to jest 4,41% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 1252, to jest 61,55%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 782, to jest 

38,45%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 13 KWW SPRAWIEDLIWA POLSKA; 

4) lista nr 14 KWW PRAWICA BIŁGORAJSKA +; 

5) lista nr 15 KWW BIŁGORAJSZCZYZNA. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11770; 

4) głosów ważnych oddano 11325; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MAJCHER Piotr; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― STRZAŁKA Beata Małgorzata, 

 ― FURLEPA Michał, 

 ― ŁAGOŻNY Stanisław Andrzej; 

c) lista nr 15 ― KWW BIŁGORAJSZCZYZNA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DEC Michał, 

 ― TUJAK Mirosław Stanisław; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5479; 

4) głosów ważnych oddano 5279; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WOLANIN Dariusz Marian; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MAŁYSZA Jan, 

 ― KURZYNA Marian Jan; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6319; 

4) głosów ważnych oddano 5993; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― NOWAK Teresa; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PASKA Henryk; 

c) lista nr 15 ― KWW BIŁGORAJSZCZYZNA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― MACIOCHA Ewa Maria; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7621; 

4) głosów ważnych oddano 7243; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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 ― ŁEBKO Jan Władysław, 

 ― WARDACH Roman; 

b) lista nr 13 ― KWW SPRAWIEDLIWA POLSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BOROWIEC Józef; 

c) lista nr 15 ― KWW BIŁGORAJSZCZYZNA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― LIPIEC Jarosław Wojciech; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8052; 

4) głosów ważnych oddano 7671; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PAPIERZ Ryszard; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SZARLIP Andrzej, 

 ― KULIG Marcin Jan; 

c) lista nr 15 ― KWW BIŁGORAJSZCZYZNA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KRASOŃ Jerzy Ryszard; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6895; 

4) głosów ważnych oddano 6591; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PATERAK Kazimierz; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ROGALA Tomasz Maciej, 

 ― WAŻNA Jolanta; 
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6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 3. 

Wybory do Rady Powiatu w Chełmie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 19 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 63987. 

3. Karty do głosowania wydano 33590 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 33555 osób, to jest 

52,44% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 31559, to jest 94,05% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 1996, to jest 5,95% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 1283, to jest 64,28%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 713, to jest 

35,72%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 13 KWW BAS 18 I G9. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8282; 

4) głosów ważnych oddano 7662; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SADO Lucyna, 

 ― ŁOSIEWICZ Dorota; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KWIATKOWSKI Jerzy, 

 ― CZMUDA Ireneusz Józef; 

c) lista nr 13 ― KWW BAS 18 I G9 uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SZCZEPANIAK Tomasz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5687; 

4) głosów ważnych oddano 5434; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WÓJCICKI Jarosław; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WIERAK Damian Arkadiusz; 

c) lista nr 13 ― KWW BAS 18 I G9 uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― DERLAK Andrzej; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4981; 

4) głosów ważnych oddano 4660; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― SZYKUŁA Grażyna Ewa; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 
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 ― SUCHAŃ Paulina Ewa; 

c) lista nr 13 ― KWW BAS 18 I G9 uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― RADZIĘCIAK Agata Maryla; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7659; 

4) głosów ważnych oddano 7220; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― AUGUSTYNEK Beata Magdalena, 

 ― ZAJĄC Andrzej Dariusz; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KUDYBA Bogusław; 

c) lista nr 13 ― KWW BAS 18 I G9 uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― RAKOWIECKI Radosław; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6946; 

4) głosów ważnych oddano 6583; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DENISZCZUK Piotr, 

 ― WALCZUK Jarosław Bogdan, 

 ― DĄBROWSKA Agnieszka; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SAKOWSKI Stefan; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 4. 

Wybory do Rady Powiatu w Hrubieszowie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 19 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 53630. 

3. Karty do głosowania wydano 26416 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 26397 osób, to jest 

49,22% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 25070, to jest 94,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 1327, to jest 5,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 863, to jest 65,03%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 464, to jest 

34,97%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 13 KWW POROZUMIENIE I ROZWÓJ 2018; 

5) lista nr 14 KWW - HRUBIESZOWSKIE POROZUMIENIE LEWICY. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6972; 

4) głosów ważnych oddano 6730; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MIŚCIOR Michał Marcin; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KATA Marek Jerzy, 

 ― OŻÓG Tomasz; 

c) lista nr 13 ― KWW POROZUMIENIE I ROZWÓJ 2018 uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SOŁTYSIAK Wojciech; 

d) lista nr 14 ― KWW - HRUBIESZOWSKIE POROZUMIENIE LEWICY 

uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― LECKA Anna Maria; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3967; 

4) głosów ważnych oddano 3744; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― KOZŁOWSKA Danuta; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GRABARCZUK Jan; 

c) lista nr 13 ― KWW POROZUMIENIE I ROZWÓJ 2018 uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MOŁODECKI Jan; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5029; 

4) głosów ważnych oddano 4776; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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 ― KUROPATWA Józef Jan, 

 ― STASZCZUK Stanisław Józef, 

 ― JABŁOŃSKA Anna Wioletta; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― POGÓDZ-KUKIEŁKA Marcelina; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6218; 

4) głosów ważnych oddano 5807; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― AUGUSTYNEK Paweł Robert, 

 ― CZERWONKA Patryk Eligiusz; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― FORNAL Dariusz, 

 ― KARPIUK Aneta Agnieszka; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4211; 

4) głosów ważnych oddano 4013; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BARCZUK Andrzej; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― WOJTURSKA Małgorzata; 

c) lista nr 13 ― KWW POROZUMIENIE I ROZWÓJ 2018 uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― MUZYCZKA Danuta; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 



946 

Rozdział 5. 

Wybory do Rady Powiatu Janowskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 38129. 

3. Karty do głosowania wydano 22122 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 22096 osób, to jest 

57,95% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 21331, to jest 96,54% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 765, to jest 3,46% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 448, to jest 58,56%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 317, to jest 

41,44%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 13 KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA". 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5047; 

4) głosów ważnych oddano 4903; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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 ― GOLEC Paweł, 

 ― ZYŚKO Zenon; 

b) lista nr 13 ― KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GRELA Marian; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4743; 

4) głosów ważnych oddano 4573; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― RAWSKI Stanisław; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― RAWSKI Daniel, 

 ― SOWA Władysław; 

c) lista nr 13 ― KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BIELAK Andrzej; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6798; 

4) głosów ważnych oddano 6614; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PIECH Bartosz Marcin; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― JANUS Ewa Janina, 

 ― DWORAK Sławomir, 

 ― WIELEBA Józef Stanisław, 

 ― KULPA Antoni; 
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c) lista nr 13 ― KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MAZUR Stanisław Jan; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5508; 

4) głosów ważnych oddano 5241; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KOMACKI Michał Cezary, 

 ― CIUPAK Andrzej, 

 ― PYRZYNA Grzegorz Marek; 

b) lista nr 13 ― KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ROGOŻA Piotr Zbigniew; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 6. 

Wybory do Rady Powiatu w Krasnymstawie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 19 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 54120. 

3. Karty do głosowania wydano 28632 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 28604 osób, to jest 

52,85% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 26970, to jest 94,29% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 1634, to jest 5,71% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 1072, to jest 65,61%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 562, to jest 

34,39%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 13 KWW OPS OBYWATELSKIE POROZUMIENIE 

SAMORZĄDOWE; 

4) lista nr 14 KWW LEPSZY POWIAT; 

5) lista nr 15 KWW KRASNOSTAWIANIE; 

6) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE ZIEMI KRASNOSTAWSKIEJ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7549; 

4) głosów ważnych oddano 7067; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― CHRUŚCIEL Tadeusz Jan; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DOMAŃSKI Bogusław Waldemar, 

 ― WROŃSKI Józef Feliks, 

 ― ZIELIŃSKI Krzysztof Jacek; 

c) lista nr 16 ― KWW POROZUMIENIE ZIEMI KRASNOSTAWSKIEJ 

uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BORUCZENKO Witold; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7920; 

4) głosów ważnych oddano 7608; 
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5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KSIĘŻUK Mirosław, 

 ― JANECZEK Leszek; 

b) lista nr 14 ― KWW LEPSZY POWIAT uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PIWKO Marek Zdzisław; 

c) lista nr 15 ― KWW KRASNOSTAWIANIE uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SUCHORAB Piotr Tomasz; 

d) lista nr 16 ― KWW POROZUMIENIE ZIEMI KRASNOSTAWSKIEJ 

uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWOSADZKI Marek Stanisław; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7615; 

4) głosów ważnych oddano 7143; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SZPAK Janusz Krzysztof, 

 ― MRÓZ Anna Joanna, 

 ― BABIARZ Karol Jerzy; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― NIEŚCIOR Marek Janusz, 

 ― PRZYSIĘŻNIAK Justyna Wiesława; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5520; 

4) głosów ważnych oddano 5152; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZAJĄC Marcin Wojciech, 

 ― REPEĆ Stanisław Janusz; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MRÓZ Jan, 

 ― NIEŚCIOR Ewa; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 7. 

Wybory do Rady Powiatu Kraśnickiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 78581. 

3. Karty do głosowania wydano 42219 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 42200 osób, to jest 

53,70% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 40387, to jest 95,70% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 1813, to jest 4,30% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 895, to jest 49,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 918, to jest 

50,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 13 KW ŁĄCZY NAS POWIAT KRAŚNICKI. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 15023; 

4) głosów ważnych oddano 14333; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SOCHA Mariusz, 

 ― WOJTAK Tadeusz Andrzej, 

 ― ZIMOWSKI Michał; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― IRACKI Ryszard Franciszek, 

 ― BIJAK Roman Józef, 

 ― DUBIEL Jacek; 

c) lista nr 13 ― KW ŁĄCZY NAS POWIAT KRAŚNICKI uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― CZERW Jarosław Tomasz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9134; 

4) głosów ważnych oddano 8727; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― STACHULA Stefan Władysław, 

 ― DUDZIŃSKA Edyta Agnieszka, 

 ― JEDLIŃSKI Wiesław Józef; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KOŁTUN Marek, 

 ― SKÓRSKI Krzysztof; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8493; 
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4) głosów ważnych oddano 8165; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MAJ Andrzej, 

 ― WILKOŁEK Bożena Teresa; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― FLIS Henryk, 

 ― ZUŃ Bogdan Jan; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9550; 

4) głosów ważnych oddano 9162; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GAWDZIK Zbigniew Józef, 

 ― KOZIOŁ Jan; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CIEŚLA Andrzej Jan, 

 ― PELAK Eugeniusz Czesław, 

 ― ROLLA Andrzej Marcin; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 8. 

Wybory do Rady Powiatu w Lubartowie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 71803. 

3. Karty do głosowania wydano 41825 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 41798 osób, to jest 

58,21% uprawnionych do głosowania. 



954 

5. Głosów ważnych oddano 39717, to jest 95,02% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2081, to jest 4,98% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 1016, to jest 48,82%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1065, to jest 

51,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10011; 

4) głosów ważnych oddano 9650; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― POZNAŃSKI Grzegorz Zygmunt; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― POŻAK Janusz, 

 ― ZWOLIŃSKI Jerzy Krzysztof; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZYBAŁA Ewa, 

 ― MARZĘDA Tomasz Jerzy; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 13175; 

4) głosów ważnych oddano 12477; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PUŁA Fryderyk, 

 ― JACKOWSKI Andrzej; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ZAWORSKI Jan; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PAPROCKI Jarema Maciej, 

 ― NASTAJ Tadeusz Wiesław, 

 ― BUDKA Jarosław, 

 ― BIELSKI Antoni; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9058; 

4) głosów ważnych oddano 8536; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRZYŻANOWSKI Piotr Tadeusz, 

 ― MAZUREK Jan Wiesław; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― POŻAROWSZCZYK Jacek, 

 ― WÓJCIK Ryszard Zygmunt; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9554; 
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4) głosów ważnych oddano 9054; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― STAROWNIK Marian Roman, 

 ― RODAK Andrzej Stanisław; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MILESZCZYK Lucjan Jerzy, 

 ― SŁAWECKI Jan Kazimierz, 

 ― CZERSKA Izabela; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 9. 

Wybory do Rady Powiatu w Lublinie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 27 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 122212. 

3. Karty do głosowania wydano 68360 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 68321 osób, to jest 

55,90% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 65053, to jest 95,22% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 3268, to jest 4,78% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 1775, to jest 54,31%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1493, to jest 

45,69%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 13 KWW POWIAT LUBELSKI 2018; 

4) lista nr 14 KWW SAMORZĄDNI.PL. 



957 

 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11085; 

4) głosów ważnych oddano 10433; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIKULA Paweł, 

 ― GAJUR Beata; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PAWLAS Anna, 

 ― SZPAKOWSKI Tomasz Marcin; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11620; 

4) głosów ważnych oddano 11087; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GRZYWACZEWSKA Anna, 

 ― PAŹDZIOR Urszula; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― STUDZIŃSKA Maria Bernadeta, 

 ― CHMIELIK Krzysztof, 

 ― KŁAPEĆ Andrzej Tomasz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9921; 
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4) głosów ważnych oddano 9466; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WÓJCIK Robert Sławomir; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KOZIOŁ Grzegorz Piotr, 

 ― LESZEK Małgorzata, 

 ― NIEDBAŁA Zdzisław Marian; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 14119; 

4) głosów ważnych oddano 13466; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GOLIANEK Marian Tomasz, 

 ― PULIŃSKA Iwona; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PISAREK-PIOTROWSKA Sylwia Ewa, 

 ― UDRYCKA Magdalena Sylwia, 

 ― BERNAT Zbigniew Jerzy; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8644; 

4) głosów ważnych oddano 8343; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― RYNKOWSKA Anna, 

 ― BANACH Konrad Bartłomiej; 
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b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KAZNOWSKA Joanna Bożena, 

 ― SIEŃKO Zofia Irena; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 12932; 

4) głosów ważnych oddano 12258; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― JARZYNKA Edward, 

 ― PIETRAŚ Marian Andrzej; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ANTOŃ Zdzisław Stanisław, 

 ― WIDELSKI Grzegorz Antoni; 

c) lista nr 13 ― KWW POWIAT LUBELSKI 2018 uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― OLSZAK Marcin; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 10. 

Wybory do Rady Powiatu w Łęcznej 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 45137. 

3. Karty do głosowania wydano 25326 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 25318 osób, to jest 

56,09% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 23963, to jest 94,65% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 1355, to jest 5,35% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 879, to jest 64,87%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 476, to jest 

35,13%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 13 KWW WSPÓLNA SPRAWA; 

5) lista nr 14 KWW TWÓJ SAMORZĄD. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6264; 

4) głosów ważnych oddano 5903; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― CHOMA Artur Mariusz; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― WIĘCŁAWSKA-SIWEK Małgorzata Anna; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― NIWIŃSKI Adam, 

 ― BIEGAJ Arkadiusz Marian; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3989; 

4) głosów ważnych oddano 3709; 
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5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― WIŚNIEWSKA Krystyna; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― RYBAK Piotr; 

c) lista nr 13 ― KWW WSPÓLNA SPRAWA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KANASZEWSKI Andrzej; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9904; 

4) głosów ważnych oddano 9509; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― CHOLEWA Roman Władysław; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― KORNATKA Bożena Tamara; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ONYSZKO Arkadiusz Jerzy, 

 ― TARKOWSKI Mirosław, 

 ― JASKUŁECKA Jadwiga Danuta; 

d) lista nr 13 ― KWW WSPÓLNA SPRAWA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KOSIARSKI Teodor Edwin; 

e) lista nr 14 ― KWW TWÓJ SAMORZĄD uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― JASTRZĘBSKI Piotr; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 



962 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5161; 

4) głosów ważnych oddano 4842; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WOLIŃSKI Paweł Sebastian; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WOŹNIAK Michał; 

c) lista nr 14 ― KWW TWÓJ SAMORZĄD uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― CZECH Szymon; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 11. 

Wybory do Rady Powiatu w Łukowie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 23 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 85048. 

3. Karty do głosowania wydano 51114 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 51089 osób, to jest 

60,07% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 48475, to jest 94,88% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2614, to jest 5,12% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 1537, to jest 58,80%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1077, to jest 

41,20%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 
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3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 13 KW PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 13529; 

4) głosów ważnych oddano 12965; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SYCH Tomasz Paweł; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KARAŚ Władysław Marcin, 

 ― MATEŃKO Marcin, 

 ― BRYK Bartłomiej; 

c) lista nr 13 ― KW PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ uzyskała 2 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CIOŁEK Karol, 

 ― ZEMŁO Zbigniew; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11284; 

4) głosów ważnych oddano 10789; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― FORNAL Krzysztof, 

 ― WOLIŃSKI Krzysztof Leszek; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SOĆKO Andrzej, 
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 ― KRZYSZCZAK Jacek, 

 ― GŁUCHOWSKI Józef Franciszek; 

c) lista nr 13 ― KW PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KOZIOŁ Janusz Tadeusz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 13499; 

4) głosów ważnych oddano 12664; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― TYMOSZ Henryk; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WOLSKI Włodzimierz Gerard, 

 ― BOSEK Danuta Alina, 

 ― RACZYŃSKI Karol; 

c) lista nr 13 ― KW PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ uzyskała 2 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CZERNIEC Wojciech, 

 ― MAZUR Aneta Paulina; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 12777; 

4) głosów ważnych oddano 12057; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ŚWIĘTOCHOWSKI Leszek Jan, 

 ― KRUK Tomasz; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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 ― WISIŃSKI Andrzej Kazimierz, 

 ― SIWIEC Jerzy; 

c) lista nr 13 ― KW PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MIKA Władysław Robert; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 12. 

Wybory do Rady Powiatu w Opolu Lubelskim 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 19 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 49060. 

3. Karty do głosowania wydano 25383 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 25365 osób, to jest 

51,70% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 24218, to jest 95,48% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 1147, to jest 4,52% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 675, to jest 58,85%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 472, to jest 

41,15%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 13 KWW MAŁA OJCZYZNA. 
 

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) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6966; 

4) głosów ważnych oddano 6681; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GRABEK Paweł Jan; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― OPOKA Tomasz Wiesław, 

 ― GOGÓŁ Waldemar Andrzej; 

c) lista nr 13 ― KWW MAŁA OJCZYZNA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― TERESIŃSKA-PRUCHNIAK Gabriela Anna, 

 ― MAJAK-GIERCZAK Ilona Agnieszka; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6041; 

4) głosów ważnych oddano 5813; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SOŁDEK Krystyna Bożena, 

 ― KUTA Bogdan; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRAMEK Michał, 

 ― FURTAK Wojciech; 

c) lista nr 13 ― KWW MAŁA OJCZYZNA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PASTWA Rafał Andrzej; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5830; 

4) głosów ważnych oddano 5531; 
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5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― GIZA Iwona; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KAPICA Tomasz Maksymilian, 

 ― GIZA-MAŁECKA Bernarda; 

c) lista nr 13 ― KWW MAŁA OJCZYZNA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PASTWA Marcin; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6528; 

4) głosów ważnych oddano 6193; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― RODZIK Zenon Jerzy, 

 ― BŁACHNIO Tadeusz Henryk, 

 ― LEJWODA Sławomir; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BUREK Piotr Andrzej, 

 ― ZŁOTUCHA Janusz Ryszard; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 13. 

Wybory do Rady Powiatu w Parczewie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 15 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 29017. 

3. Karty do głosowania wydano 15903 osobom. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 15891 osób, to jest 

54,76% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 14965, to jest 94,17% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 926, to jest 5,83% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 635, to jest 68,57%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 291, to jest 

31,43%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 13 KWW SAMORZĄDOWA INICJATYWA SPOŁECZNA; 

4) lista nr 14 KWW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU 

PARCZEWSKIEGO; 

5) lista nr 15 KWW ZIEMIA PARCZEWSKA. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6328; 

4) głosów ważnych oddano 6052; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CZECH Sławomir, 

 ― ZIELIŃSKI Janusz; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WRÓBLEWSKI Adam, 

 ― MAKÓWKA Artur Janusz, 

 ― BYRA Wiesław Kazimierz; 
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c) lista nr 14 ― KWW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU 

PARCZEWSKIEGO uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― CZARNACKI Wiesław; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5371; 

4) głosów ważnych oddano 5029; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MAKAREWICZ Jan Adam; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― JASZCZUK Kazimierz Stanisław, 

 ― TUROWSKI Andrzej Jerzy; 

c) lista nr 14 ― KWW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU 

PARCZEWSKIEGO uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DENEJKO Piotr, 

 ― JASZCZUK Artur Krzysztof; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4192; 

4) głosów ważnych oddano 3884; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MAŚLUCH Jerzy; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SAWIUK Janusz; 

c) lista nr 13 ― KWW SAMORZĄDOWA INICJATYWA SPOŁECZNA 

uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 
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 ― LAMCZYK-KACZOREK Samanta Diana; 

d) lista nr 15 ― KWW ZIEMIA PARCZEWSKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― JAŚKIEWICZ Krystyna Maria; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 14. 

Wybory do Rady Powiatu Puławskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 93851. 

3. Karty do głosowania wydano 51525 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 51494 osób, to jest 

54,87% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 49167, to jest 95,48% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2327, to jest 4,52% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 1094, to jest 47,01%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1233, to jest 

52,99%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 13 KWW JANUSZA GROBLA SAMORZĄDOWCY; 

4) lista nr 14 KWW KOALICJA SAMORZĄDOWA. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 10 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 20832; 
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4) głosów ważnych oddano 20144; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GODLIŃSKI Michał Stanisław, 

 ― WAWERSKI Janusz, 

 ― GORGOL Leszek, 

 ― GÓRSKA-LENARTOWICZ Małgorzata; 

b) lista nr 13 ― KWW JANUSZA GROBLA SAMORZĄDOWCY uzyskała 4 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ŚLIWIŃSKI Zbigniew Marek, 

 ― MITRUCZUK Andrzej Konrad, 

 ― STRZELECKA Bożena Małgorzata, 

 ― KIEŁB Zbigniew Krzysztof; 

c) lista nr 14 ― KWW KOALICJA SAMORZĄDOWA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GUTOWSKA Teresa Iwona, 

 ― GAJEK Paweł Marian; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7020; 

4) głosów ważnych oddano 6684; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SMAGA Danuta Zofia, 

 ― KRZEŚNIAK Bogdan; 

b) lista nr 13 ― KWW JANUSZA GROBLA SAMORZĄDOWCY uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SKOWYRA Łukasz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7149; 
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4) głosów ważnych oddano 6764; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― POPIOŁEK Witold Zygmunt; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SZYMAJDA Tomasz Przemysław, 

 ― MICHNA Witold; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7197; 

4) głosów ważnych oddano 6809; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WÓJCICKI Stanisław; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KUNA Grzegorz Tomasz, 

 ― ZIOMKA Jan; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9296; 

4) głosów ważnych oddano 8766; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ŻABA Marian Jan; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WICIK Mariusz, 

 ― DUDA Ilona Ewelina; 
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c) lista nr 14 ― KWW KOALICJA SAMORZĄDOWA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PISULA Marcin; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 15. 

Wybory do Rady Powiatu Radzyńskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 19 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 48515. 

3. Karty do głosowania wydano 28523 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 28493 osób, to jest 

58,73% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 27106, to jest 95,13% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 1387, to jest 4,87% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 843, to jest 60,78%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 544, to jest 

39,22%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 13 KW RASIL; 

5) lista nr 14 KWW "NASZ POWIAT"; 

6) lista nr 15 KWW RPS. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7285; 

4) głosów ważnych oddano 7052; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― SZYMALA Anna; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MAZUREK Robert, 

 ― EJSMONT Jarosław, 

 ― STEPHAN Tomasz Julian; 

c) lista nr 14 ― KWW "NASZ POWIAT" uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― JAKUBOWSKI Jakub Marcin; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 12297; 

4) głosów ważnych oddano 11602; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SŁAWECKI Tadeusz, 

 ― CHOJNACKI Andrzej Wiesław; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― NIEBRZEGOWSKI Szczepan, 

 ― KOWALCZYK Grzegorz Kazimierz, 

 ― BEDNARCZYK Jerzy Czesław, 

 ― ZAJĄC Michał; 

c) lista nr 13 ― KW RASIL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WAGNER Mieczysław; 

d) lista nr 14 ― KWW "NASZ POWIAT" uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KAMIŃSKI Jerzy; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8911; 

4) głosów ważnych oddano 8452; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BARTOŚ Mirosław, 

 ― PĘKAŁA Czesław Franciszek; 

b) lista nr 8 ― KWW KUKIZ'15 uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― LANGA Dariusz; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KORULCZYK Witold, 

 ― ORŁOWSKI Stanisław Franciszek; 

d) lista nr 13 ― KW RASIL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SMÓŁKO Zbigniew; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 16. 

Wybory do Rady Powiatu w Rykach 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 46094. 

3. Karty do głosowania wydano 25864 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 25843 osób, to jest 

56,07% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 24705, to jest 95,60% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 1138, to jest 4,40% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 536, to jest 47,10%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 602, to jest 

52,90%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



976 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 13 KWW ROMANA DARIUSZA BYTNIEWSKIEGO; 

5) lista nr 14 KW PRS. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7121; 

4) głosów ważnych oddano 6854; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KOŚMIŃSKA Monika Krystyna, 

 ― CENKIEL Dariusz Wojciech, 

 ― RAYSKA Teresa Joanna; 

b) lista nr 13 ― KWW ROMANA DARIUSZA BYTNIEWSKIEGO uzyskała 2 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KIELISZEK Wiesław Stanisław, 

 ― JAKUBIK Waldemar; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9595; 

4) głosów ważnych oddano 9175; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 
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 ― PRZĄDKA Tomasz; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SZCZYGIELSKI Dariusz Paweł, 

 ― KUCHNIO Elżbieta, 

 ― KAŁASKA Adam Krzysztof; 

c) lista nr 14 ― KW PRS uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― POŚPIECH Tomasz, 

 ― JEŻEWSKA Grażyna Ewa; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9127; 

4) głosów ważnych oddano 8676; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― OLSZAK Krzysztof Józef, 

 ― WIĘSEK Marcin, 

 ― CZERSKA Hanna Barbara; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ŁYSOŃ Piotr Adam, 

 ― ZAGOŻDŻON Karol, 

 ― WĄSIK Andrzej Jacek; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 17. 

Wybory do Rady Powiatu w Świdniku 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 19 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 57941. 

3. Karty do głosowania wydano 30212 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 30208 osób, to jest 

52,14% uprawnionych do głosowania. 
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5. Głosów ważnych oddano 29121, to jest 96,40% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 1087, to jest 3,60% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 629, to jest 57,87%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 458, to jest 

42,13%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 13 KWW ŚWIDNIK WSPÓLNA SPRAWA; 

5) lista nr 14 KWW RAZEM DLA POWIATU. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 10 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 16036; 

4) głosów ważnych oddano 15611; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MIGUT Elżbieta Joanna, 

 ― TOKARZEWSKI Dariusz; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 6 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― RESZKA Łukasz Piotr, 

 ― MAŃKA Andrzej, 

 ― PEJO Bartłomiej Artur, 

 ― BRZÓZKA Radosław, 

 ― DMOWSKI Gustaw Janusz, 



979 

 ― RADEK Andrzej Tomasz; 

c) lista nr 13 ― KWW ŚWIDNIK WSPÓLNA SPRAWA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― OSINA Jakub, 

 ― LIPNIOWIECKA Edyta Monika; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4491; 

4) głosów ważnych oddano 4355; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PSZENICZKA Arkadiusz Łukasz, 

 ― MRÓZ Franciszek; 

b) lista nr 14 ― KWW RAZEM DLA POWIATU uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― NARODOWIEC Magdalena Bogusława; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9681; 

4) głosów ważnych oddano 9155; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KOŁODZIEJCZYK Dariusz Stanisław, 

 ― NAJDA Marcin Sebastian, 

 ― OSAJKOWSKI Grzegorz; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRÓL Mirosław Wojciech, 

 ― TWARÓG Zbigniew, 

 ― JUREK Arkadiusz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 18. 

Wybory do Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 21 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 70664. 

3. Karty do głosowania wydano 37340 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 37333 osób, to jest 

52,83% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 35369, to jest 94,74% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 1964, to jest 5,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 1260, to jest 64,15%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 704, to jest 

35,85%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 13 KWW „SAMORZĄDOWCY”; 

5) lista nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8364; 

4) głosów ważnych oddano 8098; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KORZEŃ Jarosław Piotr, 

 ― PAWŁUCKI Jacek Stanisław, 

 ― KRECH Dariusz; 

b) lista nr 13 ― KWW „SAMORZĄDOWCY” uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KLESZCZYŃSKI Leszek Stanisław; 

c) lista nr 14 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― CYMBAŁA Piotr; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8538; 

4) głosów ważnych oddano 8096; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SUSKI Tadeusz, 

 ― KRUPA Artur Piotr; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KARWAN Henryk Bogdan, 

 ― FILA Jan; 

c) lista nr 13 ― KWW „SAMORZĄDOWCY” uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MACHALSKI Tomasz Piotr; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5727; 

4) głosów ważnych oddano 5364; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MROCZKOWSKI Paweł Leszek; 
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b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GUCZ Katarzyna Marta, 

 ― MALEC Mariusz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5352; 

4) głosów ważnych oddano 5006; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SEMCZYSZYN Teresa, 

 ― CZARNECKA Halina; 

b) lista nr 13 ― KWW „SAMORZĄDOWCY” uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KUŹNIARZ Robert Władysław; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9352; 

4) głosów ważnych oddano 8805; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KOWALCZYK Jan Franciszek, 

 ― GRABIEC Dariusz; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIASECKI Adam, 

 ― CIELICA Wiesław Andrzej; 

c) lista nr 13 ― KWW „SAMORZĄDOWCY” uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― CHRASTINA Teresa Elżbieta; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 19. 

Wybory do Rady Powiatu we Włodawie 

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 32223. 

3. Karty do głosowania wydano 17541 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 17504 osób, to jest 

54,32% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 16571, to jest 94,67% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 933, to jest 5,33% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 629, to jest 67,42%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 304, to jest 

32,58%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 13 KWW ŁĄCZY NAS SAMORZĄD. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5506; 

4) głosów ważnych oddano 5317; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ROMAŃCZUK Andrzej; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― HOLACZUK Wiesław Roman, 

 ― ZAŃKO Mariusz Artur; 

c) lista nr 13 ― KWW ŁĄCZY NAS SAMORZĄD uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KORZENIEWSKI Tomasz Jan, 

 ― ŁĄGWA Edward; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4231; 

4) głosów ważnych oddano 3977; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SAWICKI Tadeusz; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PAWLUK Danuta, 

 ― GORGOL Piotr Wincenty; 

c) lista nr 13 ― KWW ŁĄCZY NAS SAMORZĄD uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― IGNATIUK Czesław; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4538; 

4) głosów ważnych oddano 4241; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PANASIUK Adam, 

 ― KUSZPA Krzysztof; 
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b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― RUDKO Tadeusz Henryk; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3229; 

4) głosów ważnych oddano 3036; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PRYLL Romuald Marek; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KONIECZNY Mirosław Tadeusz, 

 ― STROŃSKA Elżbieta Maria; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 20. 

Wybory do Rady Powiatu w Zamościu 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 89556. 

3. Karty do głosowania wydano 48514 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 48260 osób, to jest 

53,89% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 45331, to jest 93,93% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2929, to jest 6,07% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 1810, to jest 61,80%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1119, to jest 

38,20%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 
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7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 13 KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA; 

4) lista nr 15 KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9679; 

4) głosów ważnych oddano 9229; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DZIUBA Konrad Andrzej, 

 ― SOBCZUK Jerzy Kazimierz; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GRZEŚKO Stanisław Sławomir, 

 ― ŚCIRKA Ireneusz Adam, 

 ― SOBOŃ Małgorzata Teodora; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7323; 

4) głosów ważnych oddano 6845; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SŁOMIANY Jan Lucjan; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KOŁODZIEJCZYK Ala Renata, 

 ― ŚLIWIŃSKI Jarosław Jan; 
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c) lista nr 13 ― KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 

mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― LOC-OCZKOŚ Maria Regina; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7642; 

4) głosów ważnych oddano 7185; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PASTUSZAK Leszek; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BEDNARZ Lucjan; 

c) lista nr 13 ― KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 

mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― MIAROWSKA Gertruda Gabriela; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9028; 

4) głosów ważnych oddano 8505; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MIELNICKI Kazimierz; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SKURA Antoni, 

 ― NAWÓJ Janusz; 

c) lista nr 15 ― KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE 

uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― ADAMCZUK Agnieszka Katarzyna; 
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6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6872; 

4) głosów ważnych oddano 6341; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KOSTRUBIEC Krzysztof; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KUGIEL Sławomir Wiesław; 

c) lista nr 15 ― KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE 

uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― RUSZTYN Krzysztof Jan; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7716; 

4) głosów ważnych oddano 7226; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KACZORUK Krzysztof; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BRZOZOWSKI Janusz, 

 ― MARUCHA Jerzy Piotr; 

c) lista nr 15 ― KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE 

uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KUPIEC Zenon Leszek; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Lubelskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 33 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1720230. 

3. Karty do głosowania wydano 935291 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 933993 osób, to jest 

54,29% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 875101, to jest 93,69% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 58892, to jest 6,31% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 19307, to jest 32,78%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 39585, to jest 

67,22%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

3) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

4) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 144601; 

4) głosów ważnych oddano 141717; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BURY Jacek, 

 ― LISOWSKA Bożena Grażyna, 

 ― KOMORSKI Krzysztof; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― RYBA Mieczysław Stanisław, 

 ― WOJCIECHOWSKI Zbigniew Czesław; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 10 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 276968; 

4) głosów ważnych oddano 257392; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KAPUSTA Grzegorz Krzysztof, 

 ― RZETELSKI Piotr Sławomir, 

 ― KOS Marek; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BABISZ Krzysztof; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 6 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SOLIS Tomasz Piotr, 

 ― BALUCH Anna, 

 ― WOJCIECHOWSKI Marek Grzegorz, 

 ― PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew, 

 ― MAJKOWSKI Ryszard Marek, 

 ― KOWALCZYK Leszek; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 169483; 

4) głosów ważnych oddano 157784; 
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5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SOSNOWSKI Sławomir Antoni, 

 ― LITWINIUK Przemysław; 

b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― HAIDAR Riad; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SZWAJ Jerzy Ryszard, 

 ― BARSZCZEWSKA Barbara Aldona, 

 ― SKWAREK Sławomir; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 160490; 

4) głosów ważnych oddano 148870; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― JASZCZUK Ewa Małgorzata; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GRABCZUK Krzysztof, 

 ― BOJARSKI Krzysztof; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SZWED Zdzisław, 

 ― SAWICKI Konrad Bernard, 

 ― PIOTROWICZ Michał Andrzej; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 182451; 

4) głosów ważnych oddano 169338; 
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5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― WOŹNICA Zofia Anna; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GMYZ Maria, 

 ― MULAWA Michał, 

 ― GAŁASZKIEWICZ Krzysztof Jan, 

 ― WRÓBEL Grzegorz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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