
OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

W OLSZTYNIE I 
z dnia 24 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego 

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 Olsztynie I podaje do publicznej 
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, 
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 136 rad, z czego: 

1) do 116 rad gmin, z tego: 

a) do 101 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) do 15 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 19 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
2. Wybierano łącznie 2213 radnych, z czego: 

1) 1840 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1515 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 325 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 343 radnych rad powiatów; 

3) 30 radnych Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
3. Wybrano łącznie 2213 radnych, z czego: 

1) 1840 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1515 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 325 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 343 radnych rad powiatów; 

3) 30 radnych Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
4. Wybory przeprowadzono w 1646 okręgach wyborczych. 
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 
6. Głosowanie przeprowadzono w 1556 okręgach wyborczych. 
7. Głosowania nie przeprowadzono w 90 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 90 radnych uzyskało mandaty bez 
głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 1111 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 101 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 
1515 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 1515 radnych spośród 4280 kandydatów zgłoszonych przez 386 komitetów 
wyborczych, w tym 330 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców. 

3. Wybrano 1515 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 585198 osób, w tym 37 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 304463 osobom, w tym 23 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 303972 osób, to jest 

51,94% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 296381, to jest 97,50% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 7591, 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 1654, to jest 21,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5920, to jest 
77,99%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 
17, to jest 0,22%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1425 okręgach wyborczych. 
10. Głosowania nie przeprowadzono w 90 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną 

listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 90 radnych uzyskało mandat 
bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 713 obwodach głosowania. 
 

Rozdział 3. 
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 15 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 
utworzono 54 okręgi wyborcze. 

2. Wybierano 325 radnych spośród 1933 kandydatów zgłoszonych na 256 listach 
kandydatów przez 49 komitetów wyborczych. 
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3. Wybrano 325 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 515920 osób, w tym 15 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 265159 osobom, w tym 12 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 264911 osób, to jest 

51,35% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 255663, to jest 96,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 9248, to jest 3,49% 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 4794, to jest 51,84%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 4454, to jest 
48,16%  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 54 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 382 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 
Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 72 okręgi wyborcze. 
2. Wybierano 343 radnych spośród 2401 kandydatów zgłoszonych na 368 listach 

kandydatów przez 56 komitetów wyborczych. 
3. Wybrano 343 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 900962 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 462528 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 461926 osób, to jest 

51,27% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 432049, to jest 93,53% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 29877, to jest 6,47% 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 17380, to jest 58,17%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 12497, to jest 
41,83%  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 72 okręgach wyborczych. 
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10. Głosowanie przeprowadzono w 948 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 
Wybory do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
utworzono 5 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 30 radnych spośród 291 kandydatów zgłoszonych na 40 listach kandydatów 
przez 11 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 30 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1126941 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 580998 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 580208 osób, to jest 

51,49% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 533520, to jest 91,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 46688, to jest 8,05% 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 15645, to jest 33,51%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 31043, to jest 
66,49%  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 1111 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 Banie Mazurskie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3147. 
3. Karty do głosowania wydano 1830 osobom. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1830 osób, to jest 
58,15% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1806, to jest 98,69% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 24, to jest 1,31% 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 41,67%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14, to jest 
58,33%  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 197; 
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: 

― KUNIO Tomasz Andrzej, 
z listy nr 18 KWW RAZEM DLA DOBRA GMINY BANIE MAZURSKIE. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 214; 
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: 

― WAWER Adam Marek, 
z listy nr 16 KWW DALSZY ROZWÓJ. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 268; 
4) karty do głosowania wydano 172 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172; 

6) głosów ważnych oddano 169; 

7) radnym został wybrany: 

― CZYGIER Dariusz, 
z listy nr 17 KWW PANORAMA. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 240; 
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: 

― DROZD Mariusz, 
z listy nr 16 KWW DALSZY ROZWÓJ. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 220; 
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) radną została wybrana: 

― URBAŃSKA Stefania, 
z listy nr 16 KWW DALSZY ROZWÓJ. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 129; 

7) radnym został wybrany: 

― OZIMEK Artur Ireneusz, 
z listy nr 16 KWW DALSZY ROZWÓJ. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 227; 
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: 

― LEŚNIAK Andrzej, 
z listy nr 18 KWW RAZEM DLA DOBRA GMINY BANIE MAZURSKIE. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 115; 

7) radną została wybrana: 

― KOGUT Irena Marianna, 
z listy nr 18 KWW RAZEM DLA DOBRA GMINY BANIE MAZURSKIE. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

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 96; 

7) radnym został wybrany: 

― KWIT Mirosław, 
z listy nr 16 KWW DALSZY ROZWÓJ. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 228; 
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) radnym został wybrany: 

― DASZKIEWICZ Roman, 
z listy nr 16 KWW DALSZY ROZWÓJ. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 150; 
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) radną została wybrana: 

― SEREDA Beata, 
z listy nr 16 KWW DALSZY ROZWÓJ. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 104; 

7) radną została wybrana: 

― RANT Izabela Beata, 
z listy nr 16 KWW DALSZY ROZWÓJ. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 196; 
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: 

― DEJNAK Paweł, 
z listy nr 18 KWW RAZEM DLA DOBRA GMINY BANIE MAZURSKIE. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 207; 
4) karty do głosowania wydano 121 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 121; 

6) głosów ważnych oddano 121; 

7) radnym został wybrany: 

― WARCABA Piotr Jarosław, 
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z listy nr 16 KWW DALSZY ROZWÓJ. 
 

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

6) głosów ważnych oddano 92; 

7) radnym został wybrany: 

― TEPYŁO Edward, 
z listy nr 17 KWW PANORAMA. 

 
 

Rozdział 2. 
Wybory do Rady Gminy Barciany 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4391. 
3. Karty do głosowania wydano 2247 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2250 osób, to jest 

51,24% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 2196, to jest 97,60% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 54, to jest 2,40% 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 20,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 43, to jest 
79,63%  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 6, 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; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 363; 
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: 

― GAJDOWSKI Wiesław, 
z listy nr 15 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY BARCIANY. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

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 129; 

7) radnym został wybrany: 

― KORDOWSKI Krzysztof, 
z listy nr 15 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY BARCIANY. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 290; 
4) karty do głosowania wydano 158 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 

6) głosów ważnych oddano 152; 

7) radną została wybrana: 
― KORZENIEWSKA Justyna, 
z listy nr 16 KWW MARTY KAMIŃSKIEJ. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

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 183; 

6) głosów ważnych oddano 176; 

7) radnym został wybrany: 

― CAŁUCH Grzegorz, 
z listy nr 15 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY BARCIANY. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 326; 
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: 

― JACKIEWICZ Dawid, 
z listy nr 16 KWW MARTY KAMIŃSKIEJ. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― JASEK Mirosława, 
z listy nr 15 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY BARCIANY. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 256; 
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) radną została wybrana: 

― MUSIAŁOWSKA Tamara Elwira, 
z listy nr 16 KWW MARTY KAMIŃSKIEJ. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― ANTOŃCZYK Wiesława, 
z listy nr 15 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY BARCIANY. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 269; 
4) karty do głosowania wydano 169 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 169; 

6) głosów ważnych oddano 169; 
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7) radną została wybrana: 

― KUCZEWSKA Agnieszka, 
z listy nr 18 KWW KĘTRZYŃSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 429; 
4) karty do głosowania wydano 204 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204; 

6) głosów ważnych oddano 200; 

7) radną została wybrana: 

― KŁACZKO-DYJAS Wiesława Małgorzata, 
z listy nr 15 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY BARCIANY. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 440; 
4) karty do głosowania wydano 218 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 218; 

6) głosów ważnych oddano 213; 

7) radnym został wybrany: 

― BARAN Piotr, 
z listy nr 16 KWW MARTY KAMIŃSKIEJ. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 137; 

7) radną została wybrana: 

― GIERKO Wioletta Maria, 
z listy nr 16 KWW MARTY KAMIŃSKIEJ. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 296; 
4) karty do głosowania wydano 161 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161; 

6) głosów ważnych oddano 160; 

7) radną została wybrana: 

― KAMIŃSKA Marta, 
z listy nr 16 KWW MARTY KAMIŃSKIEJ. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 381; 
4) karty do głosowania wydano 191 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191; 

6) głosów ważnych oddano 182; 

7) radną została wybrana: 

― MATEUSIAK Małgorzata, 
z listy nr 15 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY BARCIANY. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 408; 
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: 

― SZWAJDYCH Andrzej, 
z listy nr 15 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY BARCIANY. 

 
 

Rozdział 3. 
Wybory do Rady Miejskiej w Barczewie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12688. 
3. Karty do głosowania wydano 6364 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6357 osób, to jest 

50,10% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 6233, to jest 98,05% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 124, to jest 1,95% 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 28, to jest 22,58%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 96, to jest 
77,42%  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 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 766; 
4) karty do głosowania wydano 404 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 399; 

6) głosów ważnych oddano 392; 

7) radną została wybrana: 

― BRONKA Halina Helena, 
z listy nr 16 KWW NIEZALEŻNI W GMINIE BARCZEWO. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 778; 
4) karty do głosowania wydano 316 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 316; 

6) głosów ważnych oddano 303; 

7) radną została wybrana: 

― CIECHANOWICZ-OSIECKA Aleksandra, 
z listy nr 16 KWW NIEZALEŻNI W GMINIE BARCZEWO. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 787; 
4) karty do głosowania wydano 431 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 431; 

6) głosów ważnych oddano 421; 

7) radnym został wybrany: 
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― DOWGIAŁŁO Krzysztof Stanisław, 
z listy nr 16 KWW NIEZALEŻNI W GMINIE BARCZEWO. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1258; 
4) karty do głosowania wydano 673 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 673; 

6) głosów ważnych oddano 665; 

7) radnym został wybrany: 

― BIAŁECKI Sebastian, 
z listy nr 18 KWW PRZYSZŁOŚĆ TRZEBA TWORZYĆ. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1056; 
4) karty do głosowania wydano 505 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 505; 

6) głosów ważnych oddano 491; 

7) radnym został wybrany: 

― DOWGIAŁŁO Adam, 
z listy nr 16 KWW NIEZALEŻNI W GMINIE BARCZEWO. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1122; 
4) karty do głosowania wydano 526 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 526; 

6) głosów ważnych oddano 516; 

7) radną została wybrana: 

― LISOWSKA Bogumiła, 
z listy nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 821; 
4) karty do głosowania wydano 360 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 360; 

6) głosów ważnych oddano 350; 

7) radną została wybrana: 

― BURAS Balbina, 
z listy nr 14 KWW NASZA GMINA-NASZA WIEŚ. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1092; 
4) karty do głosowania wydano 546 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 545; 

6) głosów ważnych oddano 536; 

7) radną została wybrana: 

― MOSAKOWSKA Urszula, 
z listy nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― TUREK Andrzej Jan, 
z listy nr 20 KWW INICJATYWA SPOŁECZNA NASZA WIEŚ. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 836; 
4) karty do głosowania wydano 436 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 434; 

6) głosów ważnych oddano 427; 

7) radną została wybrana: 

― MAŃKOWSKA Krystyna Celina, 
z listy nr 16 KWW NIEZALEŻNI W GMINIE BARCZEWO. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 702; 
4) karty do głosowania wydano 328 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 328; 
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6) głosów ważnych oddano 326; 

7) radnym został wybrany: 

― KACZOR Tomasz, 
z listy nr 15 KWW NASZA WIEŚ NASZA GMINA. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 490; 
4) karty do głosowania wydano 333 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 333; 

6) głosów ważnych oddano 329; 

7) radnym został wybrany: 

― GROSZKOWSKI Piotr, 
z listy nr 21 KWW ZJEDNOCZENI DLA NIKIELKOWA. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1014; 
4) karty do głosowania wydano 623 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 623; 

6) głosów ważnych oddano 609; 

7) radną została wybrana: 

― SIDOR Maria, 
z listy nr 16 KWW NIEZALEŻNI W GMINIE BARCZEWO. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1005; 
4) karty do głosowania wydano 501 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 502; 

6) głosów ważnych oddano 495; 

7) radnym został wybrany: 

― MATŁOKA Grzegorz, 
z listy nr 15 KWW NASZA WIEŚ NASZA GMINA. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 961; 
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4) karty do głosowania wydano 382 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 382; 

6) głosów ważnych oddano 373; 

7) radnym został wybrany: 

― PONTUS Bartosz Wacław, 
z listy nr 15 KWW NASZA WIEŚ NASZA GMINA. 

 
 

Rozdział 4. 
Wybory do Rady Gminy Bartoszyce 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8682. 
3. Karty do głosowania wydano 4126 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4125 osób, to jest 

47,51% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 4051, to jest 98,21% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 74, to jest 1,79% 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 24,32%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 56, to jest 
75,68%  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 588; 
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: 

― GROSZYK Paweł, 
z listy nr 13 KWW BOGUSŁAW MILUSKI. 
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2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 605; 
4) karty do głosowania wydano 301 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 301; 

6) głosów ważnych oddano 291; 

7) radnym został wybrany: 

― KOCUŃ Mieczysław, 
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 533; 
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) radną została wybrana: 

― CZAPLICKA Beata, 
z listy nr 13 KWW BOGUSŁAW MILUSKI. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 639; 
4) karty do głosowania wydano 313 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 321; 

6) głosów ważnych oddano 315; 

7) radnym został wybrany: 

― DYCHA Andrzej Mieczysław, 
z listy nr 14 KWW ANDRZEJ DYCHA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 196; 

7) radnym został wybrany: 

― CZAPLICKI Piotr Krzysztof, 
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z listy nr 13 KWW BOGUSŁAW MILUSKI. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 633; 
4) karty do głosowania wydano 292 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 291; 

6) głosów ważnych oddano 289; 

7) radnym został wybrany: 

― IWAŃSKI Krzysztof, 
z listy nr 13 KWW BOGUSŁAW MILUSKI. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 638; 
4) karty do głosowania wydano 318 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 318; 

6) głosów ważnych oddano 314; 

7) radnym został wybrany: 

― FERDYCZ Wojciech, 
z listy nr 13 KWW BOGUSŁAW MILUSKI. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 762; 
4) karty do głosowania wydano 350 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 350; 

6) głosów ważnych oddano 345; 

7) radną została wybrana: 

― WÓJCIK Jolanta, 
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 671; 
4) karty do głosowania wydano 340 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 332; 

6) głosów ważnych oddano 327; 
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7) radnym został wybrany: 

― STANULEWICZ Adam, 
z listy nr 13 KWW BOGUSŁAW MILUSKI. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 276; 

7) radnym został wybrany: 

― SOBÓTKA Sergiusz Antoni, 
z listy nr 13 KWW BOGUSŁAW MILUSKI. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 513; 
4) karty do głosowania wydano 227 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 228; 

6) głosów ważnych oddano 222; 

7) radnym został wybrany: 

― PRZYBYŁEK Mirosław Bogdan, 
z listy nr 13 KWW BOGUSŁAW MILUSKI. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 502; 
4) karty do głosowania wydano 203 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203; 

6) głosów ważnych oddano 197; 

7) radną została wybrana: 

― KOSIŃSKA Janina Teresa, 
z listy nr 14 KWW ANDRZEJ DYCHA. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 542; 
4) karty do głosowania wydano 283 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 282; 

6) głosów ważnych oddano 278; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁATANYSZYN Bogusław, 
z listy nr 14 KWW ANDRZEJ DYCHA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 230; 

7) radnym został wybrany: 

― KOSAKOWSKI Andrzej, 
z listy nr 13 KWW BOGUSŁAW MILUSKI. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 440; 
4) karty do głosowania wydano 222 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 222; 

6) głosów ważnych oddano 221; 

7) radnym został wybrany: 

― PROKOP Krzysztof, 
z listy nr 14 KWW ANDRZEJ DYCHA. 

 
 

Rozdział 5. 
Wybory do Rady Miejskiej w Białej Piskiej 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9311. 
3. Karty do głosowania wydano 4878 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4851 osób, to jest 

52,10% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 4699, to jest 96,87% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 152, to jest 3,13% 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 28, to jest 18,42%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 124, 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 632; 
4) karty do głosowania wydano 357 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 354; 

6) głosów ważnych oddano 345; 

7) radną została wybrana: 

― PIECHOWSKA Iwona, 
z listy nr 17 KWW WOJCIECHA ZBIGNIEWA STĘPNIAKA. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 732; 
4) karty do głosowania wydano 420 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 420; 

6) głosów ważnych oddano 402; 

7) radnym został wybrany: 

― SIEJK Marcin Sebastian, 
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 491; 
4) karty do głosowania wydano 310 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 310; 

6) głosów ważnych oddano 302; 

7) radną została wybrana: 

― RYŻY Monika, 
z listy nr 16 KWW ZIEMIA PISKA. 
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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 387 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 387; 

6) głosów ważnych oddano 382; 

7) radnym został wybrany: 

― SAWICKI Sławomir Zenon, 
z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY BIAŁA PISKA. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 696; 
4) karty do głosowania wydano 419 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 417; 

6) głosów ważnych oddano 405; 

7) radnym został wybrany: 

― DĄBKOWSKI Zbigniew, 
z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY BIAŁA PISKA. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 473; 
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) radną została wybrana: 

― ALBIŃSKA Anna, 
z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY BIAŁA PISKA. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 577; 
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) radną została wybrana: 

― CYBULA Katarzyna, 
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z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY BIAŁA PISKA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 577; 
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: 

― GRABOWSKI Marek, 
z listy nr 17 KWW WOJCIECHA ZBIGNIEWA STĘPNIAKA. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 583; 
4) karty do głosowania wydano 317 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 317; 

6) głosów ważnych oddano 309; 

7) radnym został wybrany: 

― POŁUJAŃSKI Janusz, 
z listy nr 17 KWW WOJCIECHA ZBIGNIEWA STĘPNIAKA. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 505; 
4) karty do głosowania wydano 256 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 256; 

6) głosów ważnych oddano 234; 

7) radnym został wybrany: 

― NIEDŹWIECKI Eugeniusz, 
z listy nr 17 KWW WOJCIECHA ZBIGNIEWA STĘPNIAKA. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 521; 
4) karty do głosowania wydano 243 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 243; 

6) głosów ważnych oddano 235; 
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7) radną została wybrana: 

― PIOTROWSKA Małgorzata, 
z listy nr 17 KWW WOJCIECHA ZBIGNIEWA STĘPNIAKA. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 827; 
4) karty do głosowania wydano 435 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 435; 

6) głosów ważnych oddano 410; 

7) radnym został wybrany: 

― DUDA Sławomir, 
z listy nr 17 KWW WOJCIECHA ZBIGNIEWA STĘPNIAKA. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 650; 
4) karty do głosowania wydano 334 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 312; 

6) głosów ważnych oddano 298; 

7) radnym został wybrany: 

― BRZÓZKA Jerzy, 
z listy nr 17 KWW WOJCIECHA ZBIGNIEWA STĘPNIAKA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 212; 

7) radnym został wybrany: 

― MUSZYŃSKI Jerzy, 
z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY BIAŁA PISKA. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 885; 
4) karty do głosowania wydano 419 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 419; 

6) głosów ważnych oddano 413; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁONIEWSKI Paweł Stanisław, 
z listy nr 17 KWW WOJCIECHA ZBIGNIEWA STĘPNIAKA. 

 
 

Rozdział 6. 
Wybory do Rady Miejskiej w Biskupcu 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 15099. 
3. Karty do głosowania wydano 7423 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7422 osób, to jest 

49,16% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 7226, to jest 97,36% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 196, 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 40, to jest 20,41%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 156, to jest 
79,59%  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: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 952; 
4) karty do głosowania wydano 537 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 537; 

6) głosów ważnych oddano 526; 

7) radnym został wybrany: 

― CIEŚLAK Krzysztof, 
z listy nr 14 KWW KAMILA KOZŁOWSKIEGO. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1114; 
4) karty do głosowania wydano 565 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 565; 

6) głosów ważnych oddano 559; 

7) radnym został wybrany: 

― STASZAK Andrzej, 
z listy nr 14 KWW KAMILA KOZŁOWSKIEGO. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1098; 
4) karty do głosowania wydano 540 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 540; 

6) głosów ważnych oddano 522; 

7) radnym został wybrany: 

― ZIELIŃSKI Ryszard, 
z listy nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 851; 
4) karty do głosowania wydano 443 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 443; 

6) głosów ważnych oddano 437; 

7) radną została wybrana: 

― IWAŃSKA Sylwia Ewa, 
z listy nr 14 KWW KAMILA KOZŁOWSKIEGO. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1111; 
4) karty do głosowania wydano 576 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 577; 

6) głosów ważnych oddano 565; 

7) radnym został wybrany: 

― SZCZAWIŃSKI Janusz Henryk, 
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z listy nr 14 KWW KAMILA KOZŁOWSKIEGO. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 814; 
4) karty do głosowania wydano 444 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 443; 

6) głosów ważnych oddano 423; 

7) radnym został wybrany: 

― SKRAJNOWSKI Michał, 
z listy nr 14 KWW KAMILA KOZŁOWSKIEGO. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1301; 
4) karty do głosowania wydano 681 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 679; 

6) głosów ważnych oddano 651; 

7) radnym został wybrany: 

― STANISZEWSKI Marek, 
z listy nr 14 KWW KAMILA KOZŁOWSKIEGO. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1165; 
4) karty do głosowania wydano 671 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 671; 

6) głosów ważnych oddano 646; 

7) radnym został wybrany: 

― MATWIEJEC Marcin, 
z listy nr 14 KWW KAMILA KOZŁOWSKIEGO. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 942; 
4) karty do głosowania wydano 425 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 425; 

6) głosów ważnych oddano 414; 
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7) radną została wybrana: 

― MODLAK Katarzyna Małgorzata, 
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 1061; 
4) karty do głosowania wydano 486 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 486; 

6) głosów ważnych oddano 483; 

7) radnym został wybrany: 

― GACIOCH Paweł, 
z listy nr 14 KWW KAMILA KOZŁOWSKIEGO. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 936; 
4) karty do głosowania wydano 413 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 413; 

6) głosów ważnych oddano 406; 

7) radną została wybrana: 

― RADZISZEWSKA Alina Jolanta, 
z listy nr 14 KWW KAMILA KOZŁOWSKIEGO. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 978; 
4) karty do głosowania wydano 449 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 450; 

6) głosów ważnych oddano 444; 

7) radnym został wybrany: 

― GUTOWSKI Mariusz Józef, 
z listy nr 14 KWW KAMILA KOZŁOWSKIEGO. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1110; 
4) karty do głosowania wydano 515 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 515; 

6) głosów ważnych oddano 507; 

7) radną została wybrana: 

― KOSTKA Elżbieta, 
z listy nr 14 KWW KAMILA KOZŁOWSKIEGO. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 825; 
4) karty do głosowania wydano 388 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 388; 

6) głosów ważnych oddano 371; 

7) radną została wybrana: 

― ZYGMUNTOWICZ Angelika Barbara, 
z listy nr 14 KWW KAMILA KOZŁOWSKIEGO. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 841; 
4) karty do głosowania wydano 290 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 290; 

6) głosów ważnych oddano 272; 

7) radnym został wybrany: 

― DUDZIC Tomasz, 
z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 

 
 

Rozdział 7. 
Wybory do Rady Gminy Biskupiec 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7537. 
3. Karty do głosowania wydano 3952 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3951 osób, to jest 

52,42% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 3847, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 104, to jest 2,63% 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 25, to jest 24,04%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 79, to jest 
75,96%  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 516; 
4) karty do głosowania wydano 282 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 282; 

6) głosów ważnych oddano 274; 

7) radnym został wybrany: 

― PLICHTA Andrzej Bogdan, 
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 517; 
4) karty do głosowania wydano 278 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 278; 

6) głosów ważnych oddano 267; 

7) radnym został wybrany: 

― BUZANOWSKI Zbigniew, 
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 552; 
4) karty do głosowania wydano 258 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 258; 

6) głosów ważnych oddano 249; 

7) radnym został wybrany: 

― ZALEWSKI Kazimierz Henryk, 
z listy nr 16 KWW ARKADIUSZA DOBKA. 
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4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 498; 
4) karty do głosowania wydano 290 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 290; 

6) głosów ważnych oddano 290; 

7) radnym został wybrany: 

― MANISTA Jan, 
z listy nr 16 KWW ARKADIUSZA DOBKA. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 738; 
4) karty do głosowania wydano 384 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 384; 

6) głosów ważnych oddano 370; 

7) radnym został wybrany: 

― DEMBEK Jerzy, 
z listy nr 16 KWW ARKADIUSZA DOBKA. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 650; 
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) radnym został wybrany: 

― DEMBEK 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 546; 
4) karty do głosowania wydano 252 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 251; 

6) głosów ważnych oddano 246; 

7) radnym został wybrany: 

― FALKOWSKI Ludwik, 
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z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE RAZEM. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 481; 
4) karty do głosowania wydano 234 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 234; 

6) głosów ważnych oddano 221; 

7) radnym został wybrany: 

― KRASKOWSKI Zbigniew 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 440; 
4) karty do głosowania wydano 263 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 263; 

6) głosów ważnych oddano 250; 

7) radną została wybrana: 

― SZUSTAK Małgorzata, 
z listy nr 16 KWW ARKADIUSZA DOBKA. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 359; 
4) karty do głosowania wydano 184 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 184; 

6) głosów ważnych oddano 177; 

7) radnym został wybrany: 

― LEŚNIEWSKI Jerzy, 
z listy nr 16 KWW ARKADIUSZA DOBKA. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 373; 
4) karty do głosowania wydano 185 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185; 

6) głosów ważnych oddano 181; 
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7) radnym został wybrany: 

― TUDEK Damian Edmund, 
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 240 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 240; 

6) głosów ważnych oddano 237; 

7) radnym został wybrany: 

― MRÓZ Zbigniew, 
z listy nr 16 KWW ARKADIUSZA DOBKA. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 459; 
4) karty do głosowania wydano 221 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 221; 

6) głosów ważnych oddano 221; 

7) radnym został wybrany: 

― WIŚNIEWSKI Jan Stanisław, 
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 284; 
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: 

― GRUDZIEŃ Witold Franciszek, 
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 715; 
4) karty do głosowania wydano 418 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 418; 

6) głosów ważnych oddano 411; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁUKASZEWSKI Piotr Bernard, 
z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 

 
 

Rozdział 8. 
Wybory do Rady Miejskiej w Bisztynku 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4513. 
3. Karty do głosowania wydano 2212 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2212 osób, to jest 

49,01% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 2139, to jest 96,70% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 73, 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 18, to jest 24,66%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 55, to jest 
75,34%  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 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 333; 
4) karty do głosowania wydano 196 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 196; 

6) głosów ważnych oddano 190; 

7) radną została wybrana: 

― ROMANOWSKA Agnieszka Luiza, 
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z listy nr 13 KWW WSPÓLNA SPRAWA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 298; 
4) karty do głosowania wydano 116 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 116; 

6) głosów ważnych oddano 111; 

7) radnym został wybrany: 

― DĄBROWSKI Jarosław Dominik, 
z listy nr 13 KWW WSPÓLNA SPRAWA. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 317; 
4) karty do głosowania wydano 155 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155; 

6) głosów ważnych oddano 150; 

7) radną została wybrana: 

― DERBIN-PASZKOWSKA Małgorzata, 
z listy nr 14 KWW GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 350; 
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: 

― DROZDOWSKI Zbigniew, 
z listy nr 13 KWW WSPÓLNA SPRAWA. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 342; 
4) karty do głosowania wydano 206 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 206; 

6) głosów ważnych oddano 193; 
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7) radną została wybrana: 

― TUMICZ Wanda Ewa, 
z listy nr 13 KWW WSPÓLNA SPRAWA. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 318; 
4) karty do głosowania wydano 170 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 170; 

6) głosów ważnych oddano 158; 

7) radną została wybrana: 

― KARCZMARCZYK Irena, 
z listy nr 13 KWW WSPÓLNA SPRAWA. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 343; 
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: 

― BIAŁOUSZ Dariusz Tomasz, 
z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― AUGUSTYNIAK-OLSZYŃSKA Anna, 
z listy nr 14 KWW GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 322; 
4) karty do głosowania wydano 121 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 119; 

6) głosów ważnych oddano 115; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁYKOWSKI Stanisław, 
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z listy nr 13 KWW WSPÓLNA SPRAWA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 385; 
4) karty do głosowania wydano 163 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 

6) głosów ważnych oddano 161; 

7) radnym został wybrany: 

― CHĘCIŃSKI Ryszard, 
z listy nr 14 KWW GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 365; 
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) radną została wybrana: 

― KIEŁPIŃSKA Anna Agata, 
z listy nr 14 KWW GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 167; 

7) radnym został wybrany: 

― FILIPCZYK Zbigniew, 
z listy nr 14 KWW GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 219; 
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7) radną została wybrana: 

― LEDWIŃSKA Ewelina Kinga, 
z listy nr 13 KWW WSPÓLNA SPRAWA. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― MAJEWSKI Grzegorz Wojciech, 
z listy nr 13 KWW WSPÓLNA SPRAWA. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 354; 
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: 

― MAŁOLEPSZY Krzysztof Stanisław, 
z listy nr 13 KWW WSPÓLNA SPRAWA. 

 
 

Rozdział 9. 
Wybory do Rady Gminy Braniewo 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4892. 
3. Karty do głosowania wydano 2759 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2761 osób, to jest 

56,44% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 2713, to jest 98,26% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 48, 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 9, to jest 18,75%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 39, to jest 
81,25%  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 317; 
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: 

― KOZŁOWSKI Krzysztof, 
z listy nr 20 KWW KRZYSZTOFA KOZŁOWSKIEGO. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 169; 

7) radnym został wybrany: 

― KUNC Dominik Michał, 
z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 365; 
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) radną została wybrana: 

― SZKUDLAREK Ewelina Dagmara, 
z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE. 

 

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 210 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 210; 
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6) głosów ważnych oddano 208; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚWIERDZEWSKI Cezary, 
z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 273; 
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) radną została wybrana: 

― BABIK Anetta, 
z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 375; 
4) karty do głosowania wydano 253 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 253; 

6) głosów ważnych oddano 249; 

7) radną została wybrana: 

― ROJEK Małgorzata Mariola, 
z listy nr 18 KWW EWY KAZIMIERCZUK. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 139; 

7) radnym został wybrany: 

― FRĄCKIEWICZ Dariusz, 
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 335; 
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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: 

― KACZMARSKI Czesław Stanisław, 
z listy nr 18 KWW EWY KAZIMIERCZUK. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 296; 
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: 

― PUSZCZ Janusz, 
z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 190; 

7) radnym został wybrany: 

― JASTRZĘBSKI Piotr Tomasz, 
z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 172; 

7) radnym został wybrany: 

― KAPUSTO Daniel, 
z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 474; 
4) karty do głosowania wydano 290 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 290; 

6) głosów ważnych oddano 289; 

7) radnym został wybrany: 

― SZAKIEWICZ Paweł, 
z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 312; 
4) karty do głosowania wydano 190 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 190; 

6) głosów ważnych oddano 184; 

7) radnym został wybrany: 

― KARPIŃSKI Andrzej Mirosław, 
z listy nr 22 KWW ANDRZEJA KARPIŃSKIEGO. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 221; 
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: 

― KOŁODZIEJCZYK Tomasz, 
z listy nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 362; 
4) karty do głosowania wydano 190 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 192; 

6) głosów ważnych oddano 188; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻOŁĘDZIEWSKI Stanisław, 
z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE. 
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Rozdział 10. 
Wybory do Rady Miejskiej w Braniewie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13352. 
3. Karty do głosowania wydano 7779 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7776 osób, to jest 

58,24% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 7480, to jest 96,19% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 296, to jest 3,81% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 
oddano 62, to jest 20,95%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 234, to jest 
79,05%  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 895; 
4) karty do głosowania wydano 489 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 489; 

6) głosów ważnych oddano 467; 

7) radnym został wybrany: 

― GAWRYŚ Jacek Wojciech, 
z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 958; 
4) karty do głosowania wydano 555 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 555; 

6) głosów ważnych oddano 545; 

7) radnym został wybrany: 
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― FURTAK Mariusz Waldemar, 
z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 978; 
4) karty do głosowania wydano 553 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 555; 

6) głosów ważnych oddano 534; 

7) radnym został wybrany: 

― DOWGIAŁŁO Leszek Jan, 
z listy nr 18 KWW MONIKI TRZCIŃSKIEJ. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 867; 
4) karty do głosowania wydano 496 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 496; 

6) głosów ważnych oddano 467; 

7) radnym został wybrany: 

― FRĄCKIEWICZ Dariusz Bohdan, 
z listy nr 17 KWW NASZE BRANIEWO NBR 2006. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 926; 
4) karty do głosowania wydano 496 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 496; 

6) głosów ważnych oddano 470; 

7) radnym został wybrany: 

― WAKIEĆ Wojciech Izydor, 
z listy nr 18 KWW MONIKI TRZCIŃSKIEJ. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 855; 
4) karty do głosowania wydano 490 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 490; 
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6) głosów ważnych oddano 469; 

7) radnym został wybrany: 

― KRZYWIEC Andrzej, 
z listy nr 18 KWW MONIKI TRZCIŃSKIEJ. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 836; 
4) karty do głosowania wydano 470 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 470; 

6) głosów ważnych oddano 452; 

7) radnym został wybrany: 

― WERBOWY Damian, 
z listy nr 18 KWW MONIKI TRZCIŃSKIEJ. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 979; 
4) karty do głosowania wydano 586 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 587; 

6) głosów ważnych oddano 571; 

7) radnym został wybrany: 

― SZCZUREK Józef, 
z listy nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 862; 
4) karty do głosowania wydano 536 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 532; 

6) głosów ważnych oddano 520; 

7) radnym został wybrany: 

― CYGAN Grzegorz, 
z listy nr 17 KWW NASZE BRANIEWO NBR 2006. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 958; 
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4) karty do głosowania wydano 606 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 605; 

6) głosów ważnych oddano 585; 

7) radnym został wybrany: 

― GNATEK Piotr, 
z listy nr 18 KWW MONIKI TRZCIŃSKIEJ. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 853; 
4) karty do głosowania wydano 465 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 465; 

6) głosów ważnych oddano 454; 

7) radną została wybrana: 

― SMOLINIEC Joanna Wiesława, 
z listy nr 18 KWW MONIKI TRZCIŃSKIEJ. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 922; 
4) karty do głosowania wydano 586 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 585; 

6) głosów ważnych oddano 560; 

7) radnym został wybrany: 

― KLIMCZAK Tomasz, 
z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 790; 
4) karty do głosowania wydano 452 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 452; 

6) głosów ważnych oddano 433; 

7) radnym został wybrany: 

― DUBICKI Leszek, 
z listy nr 18 KWW MONIKI TRZCIŃSKIEJ. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 879; 
4) karty do głosowania wydano 510 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 510; 

6) głosów ważnych oddano 485; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚLIWIAK Piotr Stanisław, 
z listy nr 17 KWW NASZE BRANIEWO NBR 2006. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 794; 
4) karty do głosowania wydano 489 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 489; 

6) głosów ważnych oddano 468; 

7) radnym został wybrany: 

― BARYCKI Tadeusz, 
z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE. 

 
 

Rozdział 11. 
Wybory do Rady Gminy Budry 

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 1104 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1106 osób, to jest 

55,66% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1069, to jest 96,65% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 37, to jest 3,35% 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 8,11%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 34, to jest 
91,89%  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 11, nr 
13, 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 183; 
4) karty do głosowania wydano 115 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 115; 

6) głosów ważnych oddano 108; 

7) radnym został wybrany: 

― BALUTA 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 173; 
4) karty do głosowania wydano 116 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 116; 

6) głosów ważnych oddano 111; 

7) radnym został wybrany: 

― JAŚKÓW Zdzisław, 
z listy nr 16 KWW ,,BUDRY 2018". 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 217; 
4) karty do głosowania wydano 118 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 118; 

6) głosów ważnych oddano 112; 

7) radną została wybrana: 

― WOJTCZUK Krystyna, 
z listy nr 17 KWW „OLSZEWO WĘGORZEWSKIE 2018". 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 195; 
4) karty do głosowania wydano 131 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 131; 
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6) głosów ważnych oddano 129; 

7) radnym został wybrany: 

― ZALESKI Józef, 
z listy nr 16 KWW ,,BUDRY 2018". 

 

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

6) głosów ważnych oddano 90; 

7) radną została wybrana: 

― ADAMCZUK Jadwiga Irena, 
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: 
― KRÓLIK Jan, 
z listy nr 16 KWW ,,BUDRY 2018". 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 173; 
4) karty do głosowania wydano 100 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 100; 

6) głosów ważnych oddano 95; 

7) radnym został wybrany: 

― MEŁECH Jan, 
z listy nr 16 KWW ,,BUDRY 2018". 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 137; 
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: 
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― SKIENDZIUL Ireneusz, 
z listy nr 16 KWW ,,BUDRY 2018". 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 119; 
4) karty do głosowania wydano 44 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 45; 

6) głosów ważnych oddano 43; 

7) radnym został wybrany: 

― ENGELBARDT Marek Jan, 
z listy nr 16 KWW ,,BUDRY 2018". 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 179; 
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: 

― ZIÓŁKOWSKI Marcin Grzegorz, 
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: 
― PRAZNER Jan, 
z listy nr 16 KWW ,,BUDRY 2018". 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 136; 
4) karty do głosowania wydano 75 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 75; 

6) głosów ważnych oddano 72; 

7) radną została wybrana: 

― PSZCZOŁA Joanna, 
z listy nr 16 KWW ,,BUDRY 2018". 
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13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― NAZARUK-GŁĘBOCKA Joanna Bogusława, 
z listy nr 17 KWW „OLSZEWO WĘGORZEWSKIE 2018". 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 135; 
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) radnym został wybrany: 

― MRÓZ Piotr, 
z listy nr 16 KWW ,,BUDRY 2018". 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 140; 
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) radnym został wybrany: 

― BIŁAS Stefan, 
z listy nr 16 KWW ,,BUDRY 2018". 

 
 

Rozdział 12. 
Wybory do Rady Gminy Dąbrówno 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3348. 
3. Karty do głosowania wydano 2027 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2030 osób, to jest 

60,63% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1988, to jest 97,93% ogólnej liczby głosów oddanych. 
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6. Głosów nieważnych oddano 42, 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 12, to jest 28,57%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 30, 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 345; 
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: 

― WERNER Tomasz Piotr, 
z listy nr 18 KWW PIOTRA BOJAROWSKIEGO. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 309; 
4) karty do głosowania wydano 201 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203; 

6) głosów ważnych oddano 202; 

7) radnym został wybrany: 

― KARBOWSKI Paweł, 
z listy nr 18 KWW PIOTRA BOJAROWSKIEGO. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 277; 
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: 
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― TAŃSKI Damian, 
z listy nr 18 KWW PIOTRA BOJAROWSKIEGO. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 198; 
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: 

― SOŁTAN Bartosz, 
z listy nr 19 KWW PIOTRA ZWALIŃSKIEGO. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 130; 

7) radną została wybrana: 

― KILIAN Mariola, 
z listy nr 19 KWW PIOTRA ZWALIŃSKIEGO. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 80; 

7) radną została wybrana: 

― WOLSKA Honorata Gabriela, 
z listy nr 19 KWW PIOTRA ZWALIŃSKIEGO. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 147; 
4) karty do głosowania wydano 90 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 90; 
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6) głosów ważnych oddano 89; 

7) radnym został wybrany: 

― MIELCZAREK Michał, 
z listy nr 17 KWW MARKA ZALEWSKIEGO. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 136; 
4) karty do głosowania wydano 84 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 84; 

6) głosów ważnych oddano 80; 

7) radnym został wybrany: 

― SZTYMELSKI Piotr, 
z listy nr 18 KWW PIOTRA BOJAROWSKIEGO. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 101; 

7) radną została wybrana: 

― WIŚNIEWSKA Jolanta Barbara, 
z listy nr 19 KWW PIOTRA ZWALIŃSKIEGO. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 127; 

7) radną została wybrana: 

― OLEJNIK-ŁUKASIAK Iwona, 
z listy nr 19 KWW PIOTRA ZWALIŃSKIEGO. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 218; 
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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: 

― RUCIŃSKI Kamil Tomasz, 
z listy nr 19 KWW PIOTRA ZWALIŃSKIEGO. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

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 123; 

7) radnym został wybrany: 

― GROSZ Dariusz, 
z listy nr 19 KWW PIOTRA ZWALIŃSKIEGO. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

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 86; 

7) radnym został wybrany: 

― BOCZEK Andrzej, 
z listy nr 19 KWW PIOTRA ZWALIŃSKIEGO. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 176; 

7) radnym został wybrany: 

― AMPULSKI Grzegorz Kamil, 
z listy nr 17 KWW MARKA ZALEWSKIEGO. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 306; 
4) karty do głosowania wydano 165 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 166; 

6) głosów ważnych oddano 162; 

7) radną została wybrana: 

― NOWICKA Malwina, 
z listy nr 19 KWW PIOTRA ZWALIŃSKIEGO. 

 
 

Rozdział 13. 
Wybory do Rady Miejskiej w Dobrym Mieście 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12694, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 
3. Karty do głosowania wydano 6709 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6706 osób, to jest 

52,83% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 6557, to jest 97,78% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 149, to jest 2,22% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 
oddano 44, to jest 29,53%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 105, to jest 
70,47%  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 834; 
4) karty do głosowania wydano 484 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 484; 

6) głosów ważnych oddano 478; 
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7) radną została wybrana: 

― WŁODARSKA Katarzyna, 
z listy nr 15 KWW BEATY HARAŃ. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 752; 
4) karty do głosowania wydano 459 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 458; 

6) głosów ważnych oddano 451; 

7) radną została wybrana: 

― WASILEWSKA Joanna Patrycja, 
z listy nr 15 KWW BEATY HARAŃ. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 587; 
4) karty do głosowania wydano 315 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 315; 

6) głosów ważnych oddano 310; 

7) radnym został wybrany: 

― PAKISZ Jerzy, 
z listy nr 14 KWW NOWI LUDZIE-NOWE KIERUNKI. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 772; 
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) radną została wybrana: 

― BILIŃSKA-WOŁODŹKO Elżbieta Maria, 
z listy nr 15 KWW BEATY HARAŃ. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 794; 
4) karty do głosowania wydano 362 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 362; 

6) głosów ważnych oddano 351; 

7) radnym został wybrany: 

― JANIK Ryszard Michał, 
z listy nr 17 KWW SAMORZĄDNI DOBRE MIASTO. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 872; 
4) karty do głosowania wydano 475 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 475; 

6) głosów ważnych oddano 456; 

7) radną została wybrana: 

― KOBYLIŃSKA Zdzisława Marianna, 
z listy nr 17 KWW SAMORZĄDNI DOBRE MIASTO. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 948; 
4) karty do głosowania wydano 534 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 533; 

6) głosów ważnych oddano 519; 

7) radnym został wybrany: 

― BOREK Mariusz, 
z listy nr 16 KWW BLIŻEJ LUDZI. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 769; 
4) karty do głosowania wydano 373 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 372; 

6) głosów ważnych oddano 362; 

7) radnym został wybrany: 

― ZADROGA Mirosław, 
z listy nr 18 KWW KRZYSZTOFA STRĘKOWSKIEGO. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 936; 
4) karty do głosowania wydano 535 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 535; 

6) głosów ważnych oddano 527; 

7) radnym został wybrany: 

― WAWIROWICZ Edmund, 
z listy nr 15 KWW BEATY HARAŃ. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 965; 
4) karty do głosowania wydano 567 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 567; 

6) głosów ważnych oddano 546; 

7) radną została wybrana: 

― NOWAK Wioletta, 
z listy nr 19 KWW WIOLETTY NOWAK. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1003; 
4) karty do głosowania wydano 529 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 529; 

6) głosów ważnych oddano 518; 

7) radną została wybrana: 

― BARBACHOWSKA Anna Małgorzata, 
z listy nr 15 KWW BEATY HARAŃ. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 733; 
4) karty do głosowania wydano 409 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 409; 

6) głosów ważnych oddano 405; 

7) radnym został wybrany: 

― TRACEWICZ Kamil Mateusz, 
z listy nr 16 KWW BLIŻEJ LUDZI. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 861; 
4) karty do głosowania wydano 425 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 425; 

6) głosów ważnych oddano 422; 

7) radnym został wybrany: 

― KURANTOWICZ Bartosz, 
z listy nr 16 KWW BLIŻEJ LUDZI. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 882; 
4) karty do głosowania wydano 444 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 444; 

6) głosów ważnych oddano 435; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁAŃKO Ryszard Bolesław, 
z listy nr 16 KWW BLIŻEJ LUDZI. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 986, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 432 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 432; 

6) głosów ważnych oddano 424; 

7) radną została wybrana: 

― KONCZALSKA Małgorzata Teresa, 
z listy nr 18 KWW KRZYSZTOFA STRĘKOWSKIEGO. 

 
 

Rozdział 14. 
Wybory do Rady Gminy Dubeninki 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2130. 
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3. Karty do głosowania wydano 1026 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1026 osób, to jest 

48,17% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 996, to jest 97,08% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 30, 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 
oddano 4, to jest 13,33%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 26, to jest 
86,67%  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 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 184; 
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) radnym został wybrany: 

― BORKOWSKI Piotr, 
z listy nr 17 KWW NOWE SPOJRZENIE. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 138; 
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: 

― OŁÓW Dariusz, 
z listy nr 18 KWW RYSZARDA ZIELIŃSKIEGO. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 115; 
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: 

― STYPUŁKOWSKA Anna, 
z listy nr 18 KWW RYSZARDA ZIELIŃSKIEGO. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 82; 

7) radną została wybrana: 

― WIERZCHOWSKA Beata, 
z listy nr 17 KWW NOWE SPOJRZENIE. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 167; 
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: 

― BIELICKI Stanisław, 
z listy nr 18 KWW RYSZARDA ZIELIŃSKIEGO. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 120; 

7) radną została wybrana: 

― ŻYLIŃSKA Anna, 
z listy nr 17 KWW NOWE SPOJRZENIE. 
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7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 160; 
4) karty do głosowania wydano 65 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 65; 

6) głosów ważnych oddano 62; 

7) radnym został wybrany: 

― KARDEL Mirosław, 
z listy nr 17 KWW NOWE SPOJRZENIE. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― WALICKI Bogdan, 
z listy nr 16 KWW NASZE DUBENINKI. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 98; 

7) radną została wybrana: 

― CZYŻYK Monika, 
z listy nr 17 KWW NOWE SPOJRZENIE. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 70; 

7) radnym został wybrany: 

― RUDZIEWICZ Stanisław, 
z listy nr 18 KWW RYSZARDA ZIELIŃSKIEGO. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 141; 
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: 

― KIBITLEWSKA Urszula, 
z listy nr 18 KWW RYSZARDA ZIELIŃSKIEGO. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 89; 

7) radnym został wybrany: 

― KRAMKOWSKI Czesław Jan, 
z listy nr 18 KWW RYSZARDA ZIELIŃSKIEGO. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 130; 
4) karty do głosowania wydano 50 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 50; 

6) głosów ważnych oddano 46; 

7) radną została wybrana: 

― ZACKIEWICZ Elżbieta, 
z listy nr 16 KWW NASZE DUBENINKI. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― STĘPIN Sebastian, 
z listy nr 18 KWW RYSZARDA ZIELIŃSKIEGO. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 131; 
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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: 

― KRACAJ Stanisław Witold, 
z listy nr 18 KWW RYSZARDA ZIELIŃSKIEGO. 

 
 

Rozdział 15. 
Wybory do Rady Gminy Dywity 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9066. 
3. Karty do głosowania wydano 5355 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5330 osób, to jest 

58,79% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 5257, to jest 98,63% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 73, 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 16, to jest 21,92%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 57, to jest 
78,08%  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 716; 
4) karty do głosowania wydano 448 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 448; 

6) głosów ważnych oddano 438; 

7) radną została wybrana: 

― PSZCZOŁA Dorota Elżbieta, 
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z listy nr 15 KWW DANIELA ZADWORNEGO KREATYWNY 
SAMORZĄD. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 707; 
4) karty do głosowania wydano 447 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 447; 

6) głosów ważnych oddano 439; 

7) radną została wybrana: 

― ROBAK Sabina Józefa, 
z listy nr 15 KWW DANIELA ZADWORNEGO KREATYWNY 
SAMORZĄD. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 849; 
4) karty do głosowania wydano 488 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 488; 

6) głosów ważnych oddano 479; 

7) radną została wybrana: 

― DERLACZ Urszula, 
z listy nr 15 KWW DANIELA ZADWORNEGO KREATYWNY 
SAMORZĄD. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 458; 
4) karty do głosowania wydano 314 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 314; 

6) głosów ważnych oddano 311; 

7) radnym został wybrany: 

― GLEZMAN Zbigniew Andrzej, 
z listy nr 17 KWW HENRYK PACH. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 527; 
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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 338; 

7) radnym został wybrany: 

― KULAS Krzysztof, 
z listy nr 15 KWW DANIELA ZADWORNEGO KREATYWNY 
SAMORZĄD. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 462; 
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) radną została wybrana: 

― KRYSZAŁOWICZ Danuta, 
z listy nr 16 KWW ALICJI WĄSIK. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 735; 
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) radną została wybrana: 

― SAKOWSKA-HRYWNIAK Agnieszka, 
z listy nr 15 KWW DANIELA ZADWORNEGO KREATYWNY 
SAMORZĄD. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 551; 
4) karty do głosowania wydano 266 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 266; 

6) głosów ważnych oddano 263; 

7) radną została wybrana: 

― KAMIŃSKA Bogusława, 
z listy nr 16 KWW ALICJI WĄSIK. 
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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 431 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 430; 

6) głosów ważnych oddano 424; 

7) radną została wybrana: 

― BREWKA Bogumiła, 
z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGUMIŁY 
BREWKI. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 656; 
4) karty do głosowania wydano 385 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 385; 

6) głosów ważnych oddano 382; 

7) radnym został wybrany: 

― RUDNICKI Bogdan Stanisław, 
z listy nr 17 KWW HENRYK PACH. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 522; 
4) karty do głosowania wydano 324 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 324; 

6) głosów ważnych oddano 320; 

7) radnym został wybrany: 

― BIELICKI Tadeusz, 
z listy nr 15 KWW DANIELA ZADWORNEGO KREATYWNY 
SAMORZĄD. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 283; 
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7) radną została wybrana: 

― KASZUBSKA Renata, 
z listy nr 15 KWW DANIELA ZADWORNEGO KREATYWNY 
SAMORZĄD. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 554; 
4) karty do głosowania wydano 356 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 356; 

6) głosów ważnych oddano 355; 

7) radnym został wybrany: 

― JĘDRZEJEWSKI Janusz Józef, 
z listy nr 15 KWW DANIELA ZADWORNEGO KREATYWNY 
SAMORZĄD. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 469; 
4) karty do głosowania wydano 235 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 239; 

6) głosów ważnych oddano 231; 

7) radną została wybrana: 

― SADRINA-OSTROWSKA 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 642; 
4) karty do głosowania wydano 428 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 400; 

6) głosów ważnych oddano 397; 

7) radną została wybrana: 

― KILKOWSKA Magdalena Marta, 
z listy nr 17 KWW HENRYK PACH. 

 
 

Rozdział 16. 
Wybory do Rady Gminy Działdowo 
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Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7455. 
3. Karty do głosowania wydano 3939 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3938 osób, to jest 

52,82% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 3864, to jest 98,12% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 74, 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 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 655; 
4) karty do głosowania wydano 379 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 379; 

6) głosów ważnych oddano 366; 

7) radnym został wybrany: 

― ZIELIŃSKI Mirosław Franciszek, 
z listy nr 17 KWW SAMORZĄDOWE "UGRUPOWANIE LOKALNE". 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 342; 
4) karty do głosowania wydano 186 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 186; 

6) głosów ważnych oddano 185; 

7) radną została wybrana: 

― BANAŚ Katarzyna Joanna, 
z listy nr 14 KWW "GMINA DZIAŁDOWO". 
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3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 462; 
4) karty do głosowania wydano 239 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 239; 

6) głosów ważnych oddano 236; 

7) radnym został wybrany: 

― GIESEK Mariusz Jan, 
z listy nr 17 KWW SAMORZĄDOWE "UGRUPOWANIE LOKALNE". 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 293; 
4) karty do głosowania wydano 167 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 167; 

6) głosów ważnych oddano 166; 

7) radną została wybrana: 

― STACHEWICZ Ewa, 
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 628; 
4) karty do głosowania wydano 313 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 313; 

6) głosów ważnych oddano 306; 

7) radną została wybrana: 

― CHOJNACKA Ewa Jadwiga, 
z listy nr 17 KWW SAMORZĄDOWE "UGRUPOWANIE LOKALNE". 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 320; 
4) karty do głosowania wydano 211 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 211; 

6) głosów ważnych oddano 203; 

7) radnym został wybrany: 

― DOLIŃSKI Krzysztof, 
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z listy nr 16 KWW KRYSTIAN CHYLIŃSKI. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 607; 
4) karty do głosowania wydano 346 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 346; 

6) głosów ważnych oddano 334; 

7) radną została wybrana: 

― ROMAN Krystyna, 
z listy nr 17 KWW SAMORZĄDOWE "UGRUPOWANIE LOKALNE". 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 428; 
4) karty do głosowania wydano 182 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181; 

6) głosów ważnych oddano 179; 

7) radnym został wybrany: 

― CHYLIŃSKI Krystian, 
z listy nr 16 KWW KRYSTIAN CHYLIŃSKI. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 514; 
4) karty do głosowania wydano 264 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 264; 

6) głosów ważnych oddano 261; 

7) radną została wybrana: 

― GIETKA Anna, 
z listy nr 16 KWW KRYSTIAN CHYLIŃSKI. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 173; 
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7) radnym został wybrany: 

― ŚWIERCZEWSKI Zdzisław Jerzy, 
z listy nr 17 KWW SAMORZĄDOWE "UGRUPOWANIE LOKALNE". 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 594; 
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: 

― KRYSIAK Elżbieta, 
z listy nr 18 KWW MW. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 738; 
4) karty do głosowania wydano 428 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 428; 

6) głosów ważnych oddano 419; 

7) radną została wybrana: 

― WASIAK Krystyna, 
z listy nr 17 KWW SAMORZĄDOWE "UGRUPOWANIE LOKALNE". 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 505; 
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: 

― SZUDREWICZ Jacek Kazimierz, 
z listy nr 17 KWW SAMORZĄDOWE "UGRUPOWANIE LOKALNE". 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 549; 
4) karty do głosowania wydano 309 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 309; 

6) głosów ważnych oddano 308; 

7) radnym został wybrany: 

― WISZOWATY Mateusz, 
z listy nr 17 KWW SAMORZĄDOWE "UGRUPOWANIE LOKALNE". 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 454; 
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) radną została wybrana: 

― LEMAŃSKA Sylwia, 
z listy nr 16 KWW KRYSTIAN CHYLIŃSKI. 

 
 

Rozdział 17. 
Wybory do Rady Gminy w Dźwierzutach 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5410. 
3. Karty do głosowania wydano 2950 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2931 osób, to jest 

54,18% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 2878, to jest 98,19% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 53, 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 20, to jest 37,74%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 33, to jest 
62,26%  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: 
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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 158; 

7) radnym został wybrany: 

― OSOJCA Kamil Marcin, 
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 418; 
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: 

― LORENZ Artur, 
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 480; 
4) karty do głosowania wydano 203 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203; 

6) głosów ważnych oddano 197; 

7) radną została wybrana: 

― BARTKOWSKA Katarzyna, 
z listy nr 14 KWW ,,GMINA TO MY WSZYSCY". 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 328; 
4) karty do głosowania wydano 192 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 192; 

6) głosów ważnych oddano 191; 

7) radnym został wybrany: 

― ORŁOWSKI Sebastian Paweł, 
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z listy nr 14 KWW ,,GMINA TO MY WSZYSCY". 
 

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

6) głosów ważnych oddano 259; 

7) radnym został wybrany: 

― KANDYBOWICZ Jacek, 
z listy nr 14 KWW ,,GMINA TO MY WSZYSCY". 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 347; 
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) radną została wybrana: 

― GUTYSZ Danuta Jolanta, 
z listy nr 14 KWW ,,GMINA TO MY WSZYSCY". 

 

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

6) głosów ważnych oddano 183; 

7) radnym został wybrany: 

― NOSEK Arkadiusz Aleksander, 
z listy nr 14 KWW ,,GMINA TO MY WSZYSCY". 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 383; 
4) karty do głosowania wydano 229 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 227; 

6) głosów ważnych oddano 225; 
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7) radnym został wybrany: 

― KLENIEWSKI Andrzej, 
z listy nr 14 KWW ,,GMINA TO MY WSZYSCY". 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 464; 
4) karty do głosowania wydano 228 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 227; 

6) głosów ważnych oddano 225; 

7) radną została wybrana: 

― KOTULA Anna, 
z listy nr 14 KWW ,,GMINA TO MY WSZYSCY". 

 

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

6) głosów ważnych oddano 186; 

7) radną została wybrana: 

― BAZYCH Regina Agata, 
z listy nr 14 KWW ,,GMINA TO MY WSZYSCY". 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 277; 
4) karty do głosowania wydano 185 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172; 

6) głosów ważnych oddano 172; 

7) radnym został wybrany: 

― PIÓRO Dariusz, 
z listy nr 14 KWW ,,GMINA TO MY WSZYSCY". 

 

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

6) głosów ważnych oddano 177; 

7) radnym został wybrany: 

― LORKOWSKI Andrzej, 
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 166 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 165; 

6) głosów ważnych oddano 161; 

7) radnym został wybrany: 

― WYSZYŃSKI Wiesław, 
z listy nr 14 KWW ,,GMINA TO MY WSZYSCY". 

 

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

6) głosów ważnych oddano 138; 

7) radnym został wybrany: 

― SAMOJLUK 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 451; 
4) karty do głosowania wydano 207 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 206; 

6) głosów ważnych oddano 198; 

7) radnym został wybrany: 

― WYSZYŃSKI Paweł Jan, 
z listy nr 14 KWW ,,GMINA TO MY WSZYSCY". 

 
 

Rozdział 18. 
Wybory do Rady Gminy Elbląg 
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Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5871. 
3. Karty do głosowania wydano 2649 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2700 osób, to jest 

45,99% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 2616, to jest 96,89% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 84, 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 21, to jest 25,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 63, to jest 
75,00%  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 329; 
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) radną została wybrana: 

― CHOMACKA Weronika, 
z listy nr 14 KWW RAZEM LEPIEJ RYSZARD SIENIUĆ. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 545; 
4) karty do głosowania wydano 229 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 229; 

6) głosów ważnych oddano 223; 

7) radną została wybrana: 

― ŚWINIARSKA Walentyna Danuta, 
z listy nr 16 KWW ZYGMUNTA TUCHOLSKIEGO. 
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3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 277; 
4) karty do głosowania wydano 113 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 113; 

6) głosów ważnych oddano 107; 

7) radną została wybrana: 

― KUROWSKA Elżbieta Mirosława, 
z listy nr 16 KWW ZYGMUNTA TUCHOLSKIEGO. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 119; 

7) radną została wybrana: 

― MIECZKOWSKA Elżbieta Henryka, 
z listy nr 19 KWW WYBIERAMY RAZEM. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 135; 

7) radnym został wybrany: 

― JEZIERSKI Wojciech Mateusz, 
z listy nr 20 KWW WOJCIECHA JEZIERSKIEGO. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 182; 

7) radną została wybrana: 

― TOMCZAK Halina, 
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z listy nr 16 KWW ZYGMUNTA TUCHOLSKIEGO. 
 

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

6) głosów ważnych oddano 189; 

7) radną została wybrana: 

― BRUZDEWICZ Barbara, 
z listy nr 16 KWW ZYGMUNTA TUCHOLSKIEGO. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 423; 
4) karty do głosowania wydano 242 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 242; 

6) głosów ważnych oddano 234; 

7) radnym został wybrany: 

― GORGOL Arkadiusz, 
z listy nr 14 KWW RAZEM LEPIEJ RYSZARD SIENIUĆ. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 393; 
4) karty do głosowania wydano 202 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 201; 

6) głosów ważnych oddano 198; 

7) radnym został wybrany: 

― SAMPŁAWSKI Bartosz Rajmund, 
z listy nr 16 KWW ZYGMUNTA TUCHOLSKIEGO. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 460; 
4) karty do głosowania wydano 181 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181; 

6) głosów ważnych oddano 174; 



84 

7) radną została wybrana: 

― CACKOWSKA Beata, 
z listy nr 16 KWW ZYGMUNTA TUCHOLSKIEGO. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 491; 
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: 

― CIEŚLAK Marek, 
z listy nr 14 KWW RAZEM LEPIEJ RYSZARD SIENIUĆ. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 589; 
4) karty do głosowania wydano 270 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 270; 

6) głosów ważnych oddano 267; 

7) radnym został wybrany: 

― DYMOWSKI Robert, 
z listy nr 16 KWW ZYGMUNTA TUCHOLSKIEGO. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 386; 
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: 

― PIKULSKI Paweł, 
z listy nr 16 KWW ZYGMUNTA TUCHOLSKIEGO. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 289; 
4) karty do głosowania wydano 141 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 141; 

6) głosów ważnych oddano 138; 

7) radną została wybrana: 

― CISZEWSKA Jadwiga, 
z listy nr 16 KWW ZYGMUNTA TUCHOLSKIEGO. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 254; 
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) radnym został wybrany: 

― LEWCZUK Mirosław, 
z listy nr 16 KWW ZYGMUNTA TUCHOLSKIEGO. 

 
 

Rozdział 19. 
Wybory do Rady Gminy Ełk 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8892. 
3. Karty do głosowania wydano 4342 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4342 osób, to jest 

48,83% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 4242, to jest 97,70% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 100, 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 24, to jest 24,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 76, to jest 
76,00%  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 492; 
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: 

― JURCZYK Bogdan, 
z listy nr 14 KWW TOMASZA OSEWSKIEGO. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 454; 
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: 

― KISIEL Andrzej, 
z listy nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 666; 
4) karty do głosowania wydano 346 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 346; 

6) głosów ważnych oddano 338; 

7) radnym został wybrany: 

― FATKOWSKI Tadeusz, 
z listy nr 14 KWW TOMASZA OSEWSKIEGO. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 401; 
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: 

― WOŁYNIEC Ryszard, 
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z listy nr 14 KWW TOMASZA OSEWSKIEGO. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 592; 
4) karty do głosowania wydano 258 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 259; 

6) głosów ważnych oddano 246; 

7) radnym został wybrany: 

― RADYWONIUK Mirosław, 
z listy nr 14 KWW TOMASZA OSEWSKIEGO. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 651; 
4) karty do głosowania wydano 275 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 275; 

6) głosów ważnych oddano 273; 

7) radną została wybrana: 

― LISOWSKA Beata, 
z listy nr 14 KWW TOMASZA OSEWSKIEGO. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 782; 
4) karty do głosowania wydano 419 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 419; 

6) głosów ważnych oddano 410; 

7) radnym został wybrany: 

― SULIMA Andrzej, 
z listy nr 18 KWW TOMASZA MICHAŁOWSKIEGO. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 898; 
4) karty do głosowania wydano 455 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 455; 

6) głosów ważnych oddano 441; 
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7) radnym został wybrany: 

― BURACZEWSKI Karol, 
z listy nr 14 KWW TOMASZA OSEWSKIEGO. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 279; 

7) radnym został wybrany: 

― BRATEK Kazimierz Stefan, 
z listy nr 14 KWW TOMASZA OSEWSKIEGO. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 449; 
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: 

― KORDYŚ Dariusz, 
z listy nr 14 KWW TOMASZA OSEWSKIEGO. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 535; 
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: 

― SŁOMKOWSKI Piotr Tomasz, 
z listy nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 481; 
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4) karty do głosowania wydano 258 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 258; 

6) głosów ważnych oddano 254; 

7) radnym został wybrany: 

― SZABROŃSKI Jan, 
z listy nr 18 KWW TOMASZA MICHAŁOWSKIEGO. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 519; 
4) karty do głosowania wydano 225 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 225; 

6) głosów ważnych oddano 223; 

7) radnym został wybrany: 

― SADOWSKI Bogusław Jan, 
z listy nr 14 KWW TOMASZA OSEWSKIEGO. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 771; 
4) karty do głosowania wydano 377 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 377; 

6) głosów ważnych oddano 363; 

7) radną została wybrana: 

― TRUSZKOWSKA Elżbieta, 
z listy nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 526; 
4) karty do głosowania wydano 231 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 230; 

6) głosów ważnych oddano 228; 

7) radnym został wybrany: 

― WIELGAT Jan, 
z listy nr 14 KWW TOMASZA OSEWSKIEGO. 
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Rozdział 20. 
Wybory do Rady Gminy Lubawa 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7131. 
3. Karty do głosowania wydano 3383 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3384 osób, to jest 

47,45% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 3303, to jest 97,61% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 81, 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 18, to jest 22,22%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 63, 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 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 2, nr 5, 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 436; 
4) karty do głosowania wydano 254 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 254; 

6) głosów ważnych oddano 241; 

7) radnym został wybrany: 

― CHYRZYŃSKI Rafał, 
z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― CZARNECKI Benedykt, 
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z listy nr 14 KW GZ LZS W LUBAWIE. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 467; 
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: 

― KOWALKOWSKI Jan, 
z listy nr 15 KWW TOMASZA EWERTOWSKIEGO. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 485; 
4) karty do głosowania wydano 216 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 216; 

6) głosów ważnych oddano 216; 

7) radnym został wybrany: 

― KUCZYŃSKI Karol, 
z listy nr 14 KW GZ LZS W LUBAWIE. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― LICZNERSKI Jan, 
z listy nr 15 KWW TOMASZA EWERTOWSKIEGO. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 776; 
4) karty do głosowania wydano 385 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 385; 

6) głosów ważnych oddano 380; 

7) radnym został wybrany: 

― DUTKIEWICZ Joachim, 
z listy nr 15 KWW TOMASZA EWERTOWSKIEGO. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 432; 
4) karty do głosowania wydano 210 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 210; 

6) głosów ważnych oddano 209; 

7) radnym został wybrany: 

― TRZESZEWSKI Zbigniew, 
z listy nr 15 KWW TOMASZA EWERTOWSKIEGO. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 126; 

7) radnym został wybrany: 

― CHORZELEWSKI Marek, 
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 496; 
4) karty do głosowania wydano 176 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 178; 

6) głosów ważnych oddano 170; 

7) radnym został wybrany: 

― PALCZEWSKI Grzegorz, 
z listy nr 15 KWW TOMASZA EWERTOWSKIEGO. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 561; 
4) karty do głosowania wydano 290 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 290; 

6) głosów ważnych oddano 279; 

7) radnym został wybrany: 

― LASKOWSKI Jan, 
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z listy nr 14 KW GZ LZS W LUBAWIE. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 493; 
4) karty do głosowania wydano 266 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 266; 

6) głosów ważnych oddano 260; 

7) radnym został wybrany: 

― TOMASZEWSKI Mirosław Jerzy, 
z listy nr 14 KW GZ LZS W LUBAWIE. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 763; 
4) karty do głosowania wydano 310 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 309; 

6) głosów ważnych oddano 300; 

7) radną została wybrana: 

― GUZOWSKA Anna Helena, 
z listy nr 15 KWW TOMASZA EWERTOWSKIEGO. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 699; 
4) karty do głosowania wydano 315 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 315; 

6) głosów ważnych oddano 303; 

7) radnym został wybrany: 

― SKOMOROWSKI Zbigniew 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 514; 
4) karty do głosowania wydano 277 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 277; 

6) głosów ważnych oddano 273; 
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7) radnym został wybrany: 

― MAKOWSKI Zbigniew, 
z listy nr 15 KWW TOMASZA EWERTOWSKIEGO. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 719; 
4) karty do głosowania wydano 330 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 330; 

6) głosów ważnych oddano 329; 

7) radnym został wybrany: 

― KARCZEWSKI Piotr, 
z listy nr 14 KW GZ LZS W LUBAWIE. 

 
 

Rozdział 21. 
Wybory do Rady Miejskiej we Fromborku 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3009, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 
3. Karty do głosowania wydano 1543 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1546 osób, to jest 

51,38% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1482, to jest 95,86% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 64, to jest 4,14% 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 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; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 220; 
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) radnym został wybrany: 

― GAWŁOWSKI Jacek, 
z listy nr 17 KWW "PRZEMIANY". 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 183; 
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) radną została wybrana: 

― JANICKA Anna Małgorzata, 
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 225; 
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: 

― PAWLUCZUK Ryszard, 
z listy nr 19 KWW ZBIGNIEWA PIETKIEWICZA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 65; 

7) radnym został wybrany: 

― MARKUN Robert Ryszard, 
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 225; 
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: 

― KARPOWICZ Bartosz, 
z listy nr 20 KWW WIEŚ NOWA. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 238; 
4) karty do głosowania wydano 134 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 135; 

6) głosów ważnych oddano 125; 

7) radną została wybrana: 

― RUSNAK Teresa Helena, 
z listy nr 19 KWW ZBIGNIEWA PIETKIEWICZA. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 247; 
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) radną została wybrana: 

― WOELKY Longina Józefa, 
z listy nr 19 KWW ZBIGNIEWA PIETKIEWICZA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 122; 

7) radnym został wybrany: 

― ZABŁOCKI Marcin Wiktor, 
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z listy nr 19 KWW ZBIGNIEWA PIETKIEWICZA. 
 

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

6) głosów ważnych oddano 92; 

7) radną została wybrana: 

― ROS Agnieszka, 
z listy nr 17 KWW "PRZEMIANY". 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 142; 
4) karty do głosowania wydano 82 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 80; 

6) głosów ważnych oddano 78; 

7) radną została wybrana: 

― ZAKRZEWSKA Urszula Joanna, 
z listy nr 21 KWW URSZULI ZAKRZEWSKIEJ. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 75; 

7) radną została wybrana: 

― JAKÓBCZYK Magdalena Maria, 
z listy nr 19 KWW ZBIGNIEWA PIETKIEWICZA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 91; 
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7) radną została wybrana: 

― URBANOWICZ Jadwiga, 
z listy nr 19 KWW ZBIGNIEWA PIETKIEWICZA. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

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 110; 

7) radną została wybrana: 

― FIUK Beata Agnieszka, 
z listy nr 19 KWW ZBIGNIEWA PIETKIEWICZA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 122; 

7) radnym został wybrany: 

― KOCHAŃSKI Tadeusz, 
z listy nr 17 KWW "PRZEMIANY". 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 200, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 119 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 119; 

6) głosów ważnych oddano 106; 

7) radną została wybrana: 

― BŁOCH Ewa, 
z listy nr 19 KWW ZBIGNIEWA PIETKIEWICZA. 

 
 

Rozdział 22. 
Wybory do Rady Gminy Grunwald 
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Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4399, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 2366 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2370 osób, to jest 

53,88% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 2314, to jest 97,64% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 56, to jest 2,36% 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 44,64%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 31, to jest 
55,36%  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 248, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 150 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim; 

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

6) głosów ważnych oddano 144; 

7) radną została wybrana: 

― LECEWICZ-HUSAR Cecylia Janina, 
z listy nr 17 KWW ARKADIUSZA ROSY. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 242; 
4) karty do głosowania wydano 149 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 149; 
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6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radną została wybrana: 

― GUTOWSKA Halina Bożena, 
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 239; 
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) radną została wybrana: 

― KAMIŃSKA Małgorzata, 
z listy nr 18 KWW „GRUNWALD”. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 249; 
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: 

― NOWICKI Dariusz, 
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 269; 
4) karty do głosowania wydano 110 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 110; 

6) głosów ważnych oddano 105; 

7) radnym został wybrany: 

― PIASECKI Arkadiusz Łukasz, 
z listy nr 21 KWW ARKADIUSZA PIASECKIEGO. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 251; 
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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) radnym został wybrany: 

― SZEWCZAK Piotr, 
z listy nr 18 KWW „GRUNWALD”. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 224; 

7) radnym został wybrany: 

― SZCZEPKOWSKI Adam Marian, 
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 294; 
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) radną została wybrana: 

― STANKA Iwona, 
z listy nr 18 KWW „GRUNWALD”. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 351; 
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: 

― NAPŁOSZEK Zbigniew, 
z listy nr 23 KWW ZN. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 386, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 179 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim; 

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

6) głosów ważnych oddano 172; 

7) radnym został wybrany: 

― BALA Ryszard, 
z listy nr 17 KWW ARKADIUSZA ROSY. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 358; 
4) karty do głosowania wydano 195 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 198; 

6) głosów ważnych oddano 198; 

7) radną została wybrana: 

― ZIEJEWSKA Ewa, 
z listy nr 18 KWW „GRUNWALD”. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 332; 
4) karty do głosowania wydano 197 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 202; 

6) głosów ważnych oddano 198; 

7) radnym został wybrany: 

― KRÓLIKOWSKI Adam Tomasz, 
z listy nr 18 KWW „GRUNWALD”. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 209; 
4) karty do głosowania wydano 112 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 108; 

6) głosów ważnych oddano 106; 

7) radnym został wybrany: 

― SAWICKI Jerzy Zygmunt, 
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z listy nr 18 KWW „GRUNWALD”. 
 

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

6) głosów ważnych oddano 175; 

7) radną została wybrana: 

― ZWALIŃSKA Krystyna Zofia, 
z listy nr 20 KWW "SĄSIEDZI". 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 306; 
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: 

― MATUSZEWSKI Sławomir Józef, 
z listy nr 18 KWW „GRUNWALD”. 

 
 

Rozdział 23. 
Wybory do Rady Gminy Gietrzwałd 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5179, w tym 3 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 2908 osobom, w tym 3 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2901 osób, to jest 

56,01% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 2823, to jest 97,31% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 78, to jest 2,69% 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 24,36%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 59, to jest 
75,64%  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 266, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 154 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim; 

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

6) głosów ważnych oddano 153; 

7) radnym został wybrany: 

― KRÓLIKOWSKI Andrzej, 
z listy nr 14 KWW JANA KASPROWICZA. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 404; 
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: 

― ZDUNEK Stanisław, 
z listy nr 14 KWW JANA KASPROWICZA. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

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 224; 

7) radną została wybrana: 

― STRUCZEWSKA-CZAJKOWSKA Bożena, 
z listy nr 17 KWW PROFESJONALNIE I SKUTECZNIE. 
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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 197 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 197; 

6) głosów ważnych oddano 191; 

7) radnym został wybrany: 

― SKERDA Arkadiusz, 
z listy nr 14 KWW JANA KASPROWICZA. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 432; 
4) karty do głosowania wydano 259 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 259; 

6) głosów ważnych oddano 248; 

7) radną została wybrana: 

― JABŁOŃSKA Kornelia, 
z listy nr 14 KWW JANA KASPROWICZA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 181; 

7) radnym został wybrany: 

― RUPIŃSKI Grzegorz, 
z listy nr 17 KWW PROFESJONALNIE I SKUTECZNIE. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 168; 

7) radnym został wybrany: 

― SZYDŁOWSKI Paweł, 
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z listy nr 14 KWW JANA KASPROWICZA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

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 144; 

7) radną została wybrana: 

― MAŁACHOWSKA Dominika Klaudia, 
z listy nr 14 KWW JANA KASPROWICZA. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 469; 
4) karty do głosowania wydano 308 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 307; 

6) głosów ważnych oddano 297; 

7) radną została wybrana: 

― GOTCZENIA Teresa, 
z listy nr 14 KWW JANA KASPROWICZA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 154; 

7) radnym został wybrany: 

― TKACZYK Janusz Jan, 
z listy nr 14 KWW JANA KASPROWICZA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 242; 



107 

7) radnym został wybrany: 

― DĘBOWSKI Henryk Przemysław, 
z listy nr 17 KWW PROFESJONALNIE I SKUTECZNIE. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 121; 

7) radną została wybrana: 

― RATOWSKA Eugenia, 
z listy nr 17 KWW PROFESJONALNIE I SKUTECZNIE. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 210; 
4) karty do głosowania wydano 123 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122; 

6) głosów ważnych oddano 122; 

7) radnym został wybrany: 

― PUSZCZAŁO Michał, 
z listy nr 14 KWW JANA KASPROWICZA. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 358; 
4) karty do głosowania wydano 152 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 148; 

6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radnym został wybrany: 

― WELSYNG Dariusz Marian, 
z listy nr 18 KWW DARIUSZA WELSYNG NASZA GMINA. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 342, w tym 2 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi; 
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4) karty do głosowania wydano 179 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi; 

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

6) głosów ważnych oddano 178; 

7) radną została wybrana: 

― MAŁKIEWICZ Ewa Barbara, 
z listy nr 14 KWW JANA KASPROWICZA. 

 
 

Rozdział 24. 
Wybory do Rady Gminy Giżycko 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6773, w tym 3 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 3643 osobom, w tym 3 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3643 osób, to jest 

53,79% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 3575, to jest 98,13% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 68, 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 10, to jest 14,71%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58, to jest 
85,29%  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: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 457; 
4) karty do głosowania wydano 211 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 211; 

6) głosów ważnych oddano 209; 

7) radnym został wybrany: 
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― BARAN Andrzej, 
z listy nr 17 KWW KOCHAMY MAZURY - DOBRO WSPÓLNE. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 538; 
4) karty do głosowania wydano 283 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 283; 

6) głosów ważnych oddano 279; 

7) radną została wybrana: 

― JUCHNIEWICZ Maria Bogusława, 
z listy nr 17 KWW KOCHAMY MAZURY - DOBRO WSPÓLNE. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 348; 

7) radnym został wybrany: 

― TRYKACZ Waldemar, 
z listy nr 17 KWW KOCHAMY MAZURY - DOBRO WSPÓLNE. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 392, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 227 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim; 

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

6) głosów ważnych oddano 217; 

7) radnym został wybrany: 

― KWIATKOWSKI Czesław, 
z listy nr 18 KWW NASZE WILKASY. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 527; 
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4) karty do głosowania wydano 305 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 305; 

6) głosów ważnych oddano 300; 

7) radnym został wybrany: 

― DOWGIAŁŁO Piotr Mariusz, 
z listy nr 17 KWW KOCHAMY MAZURY - DOBRO WSPÓLNE. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 223; 

7) radnym został wybrany: 

― NACEWICZ Józef, 
z listy nr 17 KWW KOCHAMY MAZURY - DOBRO WSPÓLNE. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 283; 

7) radną została wybrana: 

― OLSZEWSKA Alicja, 
z listy nr 19 KWW ,,PRZYJAZNA GMINA GIŻYCKO". 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 424; 
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: 

― DWORAK Mirosław Marek, 
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 428; 
4) karty do głosowania wydano 231 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 232; 

6) głosów ważnych oddano 227; 

7) radną została wybrana: 

― PASCHALSKA Franciszka Michalina, 
z listy nr 16 KWW TWOJA GMINA. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 365; 
4) karty do głosowania wydano 198 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 198; 

6) głosów ważnych oddano 194; 

7) radnym został wybrany: 

― RUCKI Marian, 
z listy nr 17 KWW KOCHAMY MAZURY - DOBRO WSPÓLNE. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 170; 

7) radną została wybrana: 

― WIŚNIEWSKA Małgorzata Jolanta, 
z listy nr 17 KWW KOCHAMY MAZURY - DOBRO WSPÓLNE. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 321; 
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: 

― KONC Agnieszka, 
z listy nr 17 KWW KOCHAMY MAZURY - DOBRO WSPÓLNE. 
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13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 432, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 233 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 233; 

6) głosów ważnych oddano 229; 

7) radną została wybrana: 

― KAMIŃSKA Małgorzata, 
z listy nr 17 KWW KOCHAMY MAZURY - DOBRO WSPÓLNE. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 605, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 344 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim; 

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

6) głosów ważnych oddano 336; 

7) radnym został wybrany: 

― ANTONIAK Mirosław Jan, 
z listy nr 17 KWW KOCHAMY MAZURY - DOBRO WSPÓLNE. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 204; 

7) radnym został wybrany: 

― SMOLAK Maciej Piotr, 
z listy nr 18 KWW NASZE WILKASY. 

 
 

Rozdział 25. 
Wybory do Rady Gminy Godkowo 

Oddział 1. 
Dane ogólne 
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1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2334. 
3. Karty do głosowania wydano 1158 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1158 osób, to jest 

49,61% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1139, 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 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. 

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 197; 
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: 

― RZEPKA Elżbieta Stanisława, 
z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 159; 
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: 

― ZŁOMAŃCZUK Marcin Rafał, 
z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY. 
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3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 165; 
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: 

― ŚWISTAK Wiesław, 
z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

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 97; 

6) głosów ważnych oddano 96; 

7) radnym został wybrany: 

― BIAŁOBRZESKI Radosław, 
z listy nr 14 KWW NOWY RADNY. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 196; 
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) radnym został wybrany: 

― DYL Konrad, 
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 185; 
4) karty do głosowania wydano 106 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 106; 

6) głosów ważnych oddano 105; 

7) radnym został wybrany: 

― DRYSIAK Przemysław, 
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z listy nr 16 KWW SŁAWOMIRA ŁESYK. 
 

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

6) głosów ważnych oddano 119; 

7) radną została wybrana: 

― NISKA Lilianna Bogumiła, 
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: 
― ŁAPKA Ryszard, 
z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 139; 
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) radną została wybrana: 

― MAŁODZIŃSKA Krystyna Danuta, 
z listy nr 16 KWW SŁAWOMIRA ŁESYK. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 112; 
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) radnym został wybrany: 

― RUDNIK Wiesław Krzysztof, 
z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 176; 
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) radną została wybrana: 

― ADAMCZYK Ewa, 
z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 149; 
4) karty do głosowania wydano 56 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 56; 

6) głosów ważnych oddano 56; 

7) radną została wybrana: 

― CIARCIŃSKA Natalia Katarzyna, 
z listy nr 14 KWW NOWY RADNY. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 193; 
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: 

― KNYŻEWSKI Robert, 
z listy nr 17 KWW DOBRY RADNY. 

 

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 44 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 44; 

6) głosów ważnych oddano 44; 

7) radną została wybrana: 

― TOMASZEWSKA Helena, 
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z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY. 
 

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

6) głosów ważnych oddano 86; 

7) radnym został wybrany: 

― BORKOWSKI Tomasz, 
z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY. 

 
 

Rozdział 26. 
Wybory do Rady Miejskiej w Gołdapi 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 15643, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 
3. Karty do głosowania wydano 7668 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7669 osób, to jest 

49,03% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 7510, to jest 97,93% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 159, 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 44, to jest 27,67%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 115, to jest 
72,33%  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; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1157; 
4) karty do głosowania wydano 547 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 547; 

6) głosów ważnych oddano 536; 

7) radną została wybrana: 

― DZIENIS Teresa, 
z listy nr 20 KWW NASZA GOŁDAP. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 883, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 446 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim; 

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

6) głosów ważnych oddano 430; 

7) radną została wybrana: 

― PIETREWICZ Janina, 
z listy nr 17 KWW AKTYWNA GOŁDAP. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 916; 
4) karty do głosowania wydano 404 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 404; 

6) głosów ważnych oddano 398; 

7) radnym został wybrany: 

― LUTO Tomasz Rafał, 
z listy nr 20 KWW NASZA GOŁDAP. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 578; 
4) karty do głosowania wydano 261 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 261; 

6) głosów ważnych oddano 253; 

7) radną została wybrana: 

― WAŁEJKO Monika Marta, 
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z listy nr 20 KWW NASZA GOŁDAP. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 750; 
4) karty do głosowania wydano 366 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 367; 

6) głosów ważnych oddano 358; 

7) radnym został wybrany: 

― ZAJĄCZKOWSKI Mirosław, 
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 734; 
4) karty do głosowania wydano 328 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 328; 

6) głosów ważnych oddano 320; 

7) radnym został wybrany: 

― CHMIELEWSKI Marian, 
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 1026; 
4) karty do głosowania wydano 519 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 516; 

6) głosów ważnych oddano 502; 

7) radną została wybrana: 

― ANUSZKIEWICZ Wioletta Maria, 
z listy nr 19 KWW GOŁDAP-DOBRO WSPÓLNE. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 688; 
4) karty do głosowania wydano 330 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 333; 

6) głosów ważnych oddano 333; 
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7) radnym został wybrany: 

― MAKAREWICZ Zbigniew, 
z listy nr 16 KWW WSPÓLNA GOŁDAP. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1551; 
4) karty do głosowania wydano 812 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 812; 

6) głosów ważnych oddano 800; 

7) radnym został wybrany: 

― HOŁDYŃSKI Wojciech, 
z listy nr 16 KWW WSPÓLNA GOŁDAP. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1235; 
4) karty do głosowania wydano 628 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 628; 

6) głosów ważnych oddano 618; 

7) radnym został wybrany: 

― MIODUSZEWSKI Marian, 
z listy nr 16 KWW WSPÓLNA GOŁDAP. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1354; 
4) karty do głosowania wydano 718 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 717; 

6) głosów ważnych oddano 704; 

7) radnym został wybrany: 

― WAWRZYN Józef, 
z listy nr 16 KWW WSPÓLNA GOŁDAP. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1438; 
4) karty do głosowania wydano 675 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 676; 

6) głosów ważnych oddano 664; 

7) radną została wybrana: 

― OTTO Beata Maria, 
z listy nr 19 KWW GOŁDAP-DOBRO WSPÓLNE. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1374; 
4) karty do głosowania wydano 642 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 642; 

6) głosów ważnych oddano 624; 

7) radnym został wybrany: 

― JANCZUK Zdzisław, 
z listy nr 16 KWW WSPÓLNA GOŁDAP. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1061; 
4) karty do głosowania wydano 557 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 557; 

6) głosów ważnych oddano 543; 

7) radnym został wybrany: 

― MIERUŃSKI Zbigniew Jan, 
z listy nr 19 KWW GOŁDAP-DOBRO WSPÓLNE. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 898; 
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) radną została wybrana: 

― SYPEREK Zofia, 
z listy nr 17 KWW AKTYWNA GOŁDAP. 

 
 

Rozdział 27. 
Wybory do Rady Miasta Górowa Iławeckiego 
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Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3350. 
3. Karty do głosowania wydano 1921 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1914 osób, to jest 

57,13% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1871, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 43, to jest 2,25% 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 203; 
4) karty do głosowania wydano 119 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 119; 

6) głosów ważnych oddano 115; 

7) radnym został wybrany: 

― ANTONOWICZ Czesław, 
z listy nr 15 KWW OBYWATELE. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 94; 

7) radną została wybrana: 

― PISZCZEK Anna, 
z listy nr 15 KWW OBYWATELE. 
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3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 270; 
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: 

― KINAL Andrzej, 
z listy nr 15 KWW OBYWATELE. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

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 100; 

7) radnym został wybrany: 

― ROHUN Łukasz, 
z listy nr 15 KWW OBYWATELE. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 222; 
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) radnym został wybrany: 

― KOMAROWSKI Kamil Paweł, 
z listy nr 15 KWW OBYWATELE. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 179; 
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) radną została wybrana: 

― JANUSZCZAK Anna, 
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z listy nr 15 KWW OBYWATELE. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 245; 
4) karty do głosowania wydano 120 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 120; 

6) głosów ważnych oddano 113; 

7) radną została wybrana: 

― ANTOCHÓW Ewa, 
z listy nr 15 KWW OBYWATELE. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 229; 
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) radną została wybrana: 

― WIERZBOWSKA Alina Janina, 
z listy nr 15 KWW OBYWATELE. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 232; 
4) karty do głosowania wydano 135 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 132; 

6) głosów ważnych oddano 132; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁUKJANOWICZ Łukasz Piotr, 
z listy nr 13 KWW "NASZEMU MIASTU". 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 243; 
4) karty do głosowania wydano 132 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 131; 

6) głosów ważnych oddano 125; 
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7) radnym został wybrany: 

― BACHANOWICZ Kamil, 
z listy nr 13 KWW "NASZEMU MIASTU". 

 

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

6) głosów ważnych oddano 136; 

7) radnym został wybrany: 

― ZŁOTUCHA Łukasz Jan, 
z listy nr 13 KWW "NASZEMU MIASTU". 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 192; 
4) karty do głosowania wydano 102 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 101; 

6) głosów ważnych oddano 100; 

7) radnym został wybrany: 

― GAJDAMOWICZ Rafał Mariusz, 
z listy nr 13 KWW "NASZEMU MIASTU". 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 196; 
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: 

― SAWICZ Grażyna Katarzyna, 
z listy nr 15 KWW OBYWATELE. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 147; 

7) radnym został wybrany: 

― SZLEJER Zbigniew, 
z listy nr 15 KWW OBYWATELE. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 177; 

7) radnym został wybrany: 

― HORAK Maciej, 
z listy nr 15 KWW OBYWATELE. 

 
 

Rozdział 28. 
Wybory do Rady Gminy Górowo Iławeckie 

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 2958 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2957 osób, to jest 

53,44% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 2866, to jest 96,92% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 91, 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 9, to jest 9,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 82, to jest 
90,11%  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 380; 
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) radną została wybrana: 

― SZEWCZYK Jadwiga, 
z listy nr 13 KWW BOŻENY OLSZEWSKIEJ-ŚWITAJ. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 149; 

7) radną została wybrana: 

― BARAN 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 454; 
4) karty do głosowania wydano 257 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 257; 

6) głosów ważnych oddano 250; 

7) radnym został wybrany: 

― SZYMAŃSKI Zbigniew Michał, 
z listy nr 13 KWW BOŻENY OLSZEWSKIEJ-ŚWITAJ. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 480; 
4) karty do głosowania wydano 211 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 211; 

6) głosów ważnych oddano 203; 

7) radną została wybrana: 

― BURDZIAK Renata Marzena, 
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z listy nr 13 KWW BOŻENY OLSZEWSKIEJ-ŚWITAJ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 362; 
4) karty do głosowania wydano 201 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 201; 

6) głosów ważnych oddano 190; 

7) radną została wybrana: 

― KOWALEWSKA Lucyna Dorota, 
z listy nr 13 KWW BOŻENY OLSZEWSKIEJ-ŚWITAJ. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 290; 
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: 

― ILCZYSZYN Piotr, 
z listy nr 13 KWW BOŻENY OLSZEWSKIEJ-ŚWITAJ. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 441; 
4) karty do głosowania wydano 250 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 249; 

6) głosów ważnych oddano 237; 

7) radnym został wybrany: 

― BILIŃSKI Tadeusz, 
z listy nr 13 KWW BOŻENY OLSZEWSKIEJ-ŚWITAJ. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 172; 
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7) radną została wybrana: 

― SZAWARA Danuta, 
z listy nr 13 KWW BOŻENY OLSZEWSKIEJ-ŚWITAJ. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 321; 
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: 

― FIL Dariusz, 
z listy nr 13 KWW BOŻENY OLSZEWSKIEJ-ŚWITAJ. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 233; 

7) radną została wybrana: 

― ZACZEK Anna, 
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 401; 
4) karty do głosowania wydano 213 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 213; 

6) głosów ważnych oddano 205; 

7) radną została wybrana: 

― BIERNACKA Iwona Janina, 
z listy nr 13 KWW BOŻENY OLSZEWSKIEJ-ŚWITAJ. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 449; 
4) karty do głosowania wydano 270 osobom; 



130 

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

6) głosów ważnych oddano 263; 

7) radną została wybrana: 

― SIENKIEWICZ Krystyna Wiesława, 
z listy nr 14 KWW AKTYWNEJ GOSPODYNI WIEJSKIEJ. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 129; 

7) radną została wybrana: 

― WIDLAK Jolanta Małgorzata, 
z listy nr 13 KWW BOŻENY OLSZEWSKIEJ-ŚWITAJ. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 279; 
4) karty do głosowania wydano 140 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 140; 

6) głosów ważnych oddano 136; 

7) radną została wybrana: 

― BARYSZEWSKA Regina, 
z listy nr 15 KWW REGINY BARYSZEWSKIEJ. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

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 198; 

7) radną została wybrana: 

― NOWIŃSKA Maria, 
z listy nr 13 KWW BOŻENY OLSZEWSKIEJ-ŚWITAJ. 

 
 

Rozdział 29. 
Wybory do Rady Gminy Grodziczno 
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Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4947. 
3. Karty do głosowania wydano 3021 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3019 osób, to jest 

61,03% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 2973, to jest 98,48% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 46, to jest 1,52% 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 6,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 43, to jest 
93,48%  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 456; 
4) karty do głosowania wydano 301 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 301; 

6) głosów ważnych oddano 298; 

7) radnym został wybrany: 

― GRASZEK 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 493; 
4) karty do głosowania wydano 313 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 313; 

6) głosów ważnych oddano 312; 

7) radną została wybrana: 

― GORCZYŃSKA Irena Anna, 
z listy nr 16 KWW ROZWÓJ BEZPIECZEŃSTWO RODZINA. 
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3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 323; 
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: 

― MARKUSZEWSKA Irena, 
z listy nr 16 KWW ROZWÓJ BEZPIECZEŃSTWO RODZINA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 224; 

7) radną została wybrana: 

― ZAKRETA Elżbieta Mirosława, 
z listy nr 16 KWW ROZWÓJ BEZPIECZEŃSTWO RODZINA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 139; 

7) radną została wybrana: 

― KRÓL Krystyna Barbara, 
z listy nr 16 KWW ROZWÓJ BEZPIECZEŃSTWO RODZINA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 130; 

7) radnym został wybrany: 

― ZIELIŃSKI Józef, 
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z listy nr 17 KWW TOMASZA SZCZEPAŃSKIEGO. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 196; 
4) karty do głosowania wydano 115 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 115; 

6) głosów ważnych oddano 114; 

7) radnym został wybrany: 

― WIĘCKIEWICZ Mirosław, 
z listy nr 16 KWW ROZWÓJ BEZPIECZEŃSTWO RODZINA. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 221; 
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: 

― BIELICKA Maria Łucja, 
z listy nr 16 KWW ROZWÓJ BEZPIECZEŃSTWO RODZINA. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 381; 
4) karty do głosowania wydano 198 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 198; 

6) głosów ważnych oddano 189; 

7) radnym został wybrany: 

― JANUSZEWSKI Tomasz, 
z listy nr 15 KWW WÓJT DLA ROZWOJU GMINY. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 349; 
4) karty do głosowania wydano 217 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 215; 

6) głosów ważnych oddano 211; 
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7) radną została wybrana: 
― ŁUŻYŃSKA Henryka, 
z listy nr 17 KWW TOMASZA SZCZEPAŃSKIEGO. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

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 256; 

7) radną została wybrana: 

― WRZOSEK Kinga, 
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 404; 
4) karty do głosowania wydano 229 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 229; 

6) głosów ważnych oddano 228; 

7) radnym został wybrany: 

― OSICKI Daniel, 
z listy nr 17 KWW TOMASZA SZCZEPAŃSKIEGO. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 473; 
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) radną została wybrana: 

― PLITT Urszula, 
z listy nr 17 KWW TOMASZA SZCZEPAŃSKIEGO. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 190; 
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 104; 

7) radnym został wybrany: 

― BUKOWSKI Waldemar Jan, 
z listy nr 15 KWW WÓJT DLA ROZWOJU GMINY. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 142; 

7) radną została wybrana: 

― KAMIŃSKA Iwona, 
z listy nr 17 KWW TOMASZA SZCZEPAŃSKIEGO. 

 
 

Rozdział 30. 
Wybory do Rady Gminy Gronowo Elbląskie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2465, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 
3. Karty do głosowania wydano 1070 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1070 osób, to jest 

43,41% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1021, to jest 95,42% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 49, to jest 4,58% 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 18,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 40, to jest 
81,63%  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 3, nr 8, 
nr 9, 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: 
― SOBOCIŃSKI Tomasz, 
z listy nr 15 KWW GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 209, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 114 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim; 

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

6) głosów ważnych oddano 113; 

7) radnym został wybrany: 

― GRENDA Jarosław Ludwik, 
z listy nr 14 KW STOWARZYSZENIA "DOBRY SAMORZĄD". 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― STAWSKA Bogumiła Zofia, 
z listy nr 15 KWW GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 359; 
4) karty do głosowania wydano 165 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 165; 

6) głosów ważnych oddano 153; 

7) radnym został wybrany: 

― WOJTAL Andrzej, 
z listy nr 15 KWW GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 273; 
4) karty do głosowania wydano 133 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 133; 

6) głosów ważnych oddano 128; 

7) radnym został wybrany: 

― BŁAŻKO Bogdan, 
z listy nr 15 KWW GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 119; 

7) radnym został wybrany: 

― JÓZEFOWSKI Krzysztof Zbigniew, 
z listy nr 15 KWW GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 93; 

7) radną została wybrana: 

― ZAJKOWSKA Katarzyna Joanna, 
z listy nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― URBANIAK Joanna Elżbieta, 
z listy nr 15 KWW GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 
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3) radną została wybrana: 
― GRELA Iwona Monika, 
z listy nr 15 KWW GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 192; 
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) radną została wybrana: 

― GOLDBERG Wioleta Anna, 
z listy nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 270; 
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: 

― GNIDZIŃSKI Marek, 
z listy nr 15 KWW GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

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 163; 

7) radnym został wybrany: 

― DOROSZ Krzysztof Wojciech, 
z listy nr 15 KWW GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 296; 
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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: 

― BONIECKA Barbara, 
z listy nr 15 KWW GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― LEWICKI Aleksander, 
z listy nr 15 KWW GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― BLASZKE Henryk Antoni, 
z listy nr 15 KWW GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE. 

 
 

Rozdział 31. 
Wybory do Rady Gminy Iława 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9799, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 
3. Karty do głosowania wydano 4885 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4896 osób, to jest 

49,96% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 4796, to jest 97,96% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 100, 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 23, to jest 23,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 77, to jest 
77,00%  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 658, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 379 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 379; 

6) głosów ważnych oddano 372; 

7) radną została wybrana: 

― SKOLMOWSKA Emilia, 
z listy nr 14 KWW WSPÓLNA GMINA. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 655; 
4) karty do głosowania wydano 355 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 362; 

6) głosów ważnych oddano 348; 

7) radnym został wybrany: 

― JAJKOWSKI Mariusz Dariusz, 
z listy nr 14 KWW WSPÓLNA GMINA. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 828; 
4) karty do głosowania wydano 401 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 409; 

6) głosów ważnych oddano 399; 

7) radnym został wybrany: 

― ROSIŃSKI Jan, 
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 680; 
4) karty do głosowania wydano 277 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 277; 

6) głosów ważnych oddano 267; 

7) radnym został wybrany: 

― ZIELIŃSKI Krzysztof Marek, 
z listy nr 14 KWW WSPÓLNA GMINA. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 638; 
4) karty do głosowania wydano 286 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 286; 

6) głosów ważnych oddano 282; 

7) radnym został wybrany: 

― PIOTRKOWSKI Roman Edmund, 
z listy nr 14 KWW WSPÓLNA GMINA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 288; 

7) radnym został wybrany: 

― KONECKI Aleksander Eugeniusz, 
z listy nr 14 KWW WSPÓLNA GMINA. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 509; 
4) karty do głosowania wydano 281 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 281; 

6) głosów ważnych oddano 275; 

7) radnym został wybrany: 

― URZĘDOWSKI Zbigniew, 
z listy nr 14 KWW WSPÓLNA GMINA. 
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8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 668; 
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: 

― FOTA Zofia, 
z listy nr 14 KWW WSPÓLNA GMINA. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 727; 
4) karty do głosowania wydano 302 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 300; 

6) głosów ważnych oddano 291; 

7) radnym został wybrany: 

― KACZMARCZYK Zdzisław, 
z listy nr 14 KWW WSPÓLNA GMINA. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 544; 
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: 

― WASZELEWSKI Adam, 
z listy nr 14 KWW WSPÓLNA GMINA. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 876; 
4) karty do głosowania wydano 462 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 462; 

6) głosów ważnych oddano 460; 

7) radną została wybrana: 

― GRZECHNIK Beata Katarzyna, 
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z listy nr 14 KWW WSPÓLNA GMINA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 774; 
4) karty do głosowania wydano 435 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 435; 

6) głosów ważnych oddano 431; 

7) radną została wybrana: 

― OSTROWSKA Barbara, 
z listy nr 14 KWW WSPÓLNA GMINA. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 484; 
4) karty do głosowania wydano 248 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 246; 

6) głosów ważnych oddano 237; 

7) radnym został wybrany: 

― KOZICKI Andrzej, 
z listy nr 14 KWW WSPÓLNA GMINA. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 503; 
4) karty do głosowania wydano 271 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 271; 

6) głosów ważnych oddano 269; 

7) radnym został wybrany: 

― ZIELIŃSKI Jan, 
z listy nr 14 KWW WSPÓLNA GMINA. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 670; 
4) karty do głosowania wydano 327 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 327; 

6) głosów ważnych oddano 319; 
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7) radną została wybrana: 

― KUREK Izabela Ewa, 
z listy nr 14 KWW WSPÓLNA GMINA. 

 
 

Rozdział 32. 
Wybory do Rady Gminy Iłowo-Osada 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5692. 
3. Karty do głosowania wydano 3456 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3446 osób, to jest 

60,54% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 3340, to jest 96,92% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 106, 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 14, to jest 13,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 92, to jest 
86,79%  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 402; 
4) karty do głosowania wydano 271 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 260; 

6) głosów ważnych oddano 252; 

7) radną została wybrana: 

― KUCHCIŃSKA Lidia Ewa, 
z listy nr 14 KWW SAMORZĄDOWE "UGRUPOWANIE LOKALNE". 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 399; 
4) karty do głosowania wydano 268 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 268; 

6) głosów ważnych oddano 260; 

7) radną została wybrana: 

― CHUDA Ewa, 
z listy nr 15 KWW SAMORZĄD 2018. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 408; 
4) karty do głosowania wydano 250 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 250; 

6) głosów ważnych oddano 244; 

7) radną została wybrana: 

― KACPEROWSKA Dorota Justyna, 
z listy nr 14 KWW SAMORZĄDOWE "UGRUPOWANIE LOKALNE". 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 394; 
4) karty do głosowania wydano 246 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 246; 

6) głosów ważnych oddano 241; 

7) radnym został wybrany: 

― CICHOCKI Sebastian, 
z listy nr 14 KWW SAMORZĄDOWE "UGRUPOWANIE LOKALNE". 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 423; 
4) karty do głosowania wydano 243 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 243; 

6) głosów ważnych oddano 237; 

7) radną została wybrana: 

― DANIELEWICZ-WÓJCIK Olga, 
z listy nr 14 KWW SAMORZĄDOWE "UGRUPOWANIE LOKALNE". 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 426; 
4) karty do głosowania wydano 247 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 247; 

6) głosów ważnych oddano 244; 

7) radną została wybrana: 

― JĘDRZEJEWSKA Dorota, 
z listy nr 14 KWW SAMORZĄDOWE "UGRUPOWANIE LOKALNE". 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

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 204; 

7) radnym został wybrany: 

― BRZEZIŃSKI Włodzimierz Adam, 
z listy nr 15 KWW SAMORZĄD 2018. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 266; 
4) karty do głosowania wydano 183 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 184; 

6) głosów ważnych oddano 175; 

7) radną została wybrana: 

― NEUBERT Katarzyna Maria, 
z listy nr 14 KWW SAMORZĄDOWE "UGRUPOWANIE LOKALNE". 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 436; 
4) karty do głosowania wydano 303 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 303; 

6) głosów ważnych oddano 289; 

7) radnym został wybrany: 

― ZAREMBA Radosław, 
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z listy nr 14 KWW SAMORZĄDOWE "UGRUPOWANIE LOKALNE". 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 307; 
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: 

― CHYBIŃSKI Jarosław, 
z listy nr 14 KWW SAMORZĄDOWE "UGRUPOWANIE LOKALNE". 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 361; 
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: 

― OSIECKA Marzena Edyta, 
z listy nr 15 KWW SAMORZĄD 2018. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 170; 

7) radną została wybrana: 

― ŚWIĄTKOWSKA Teresa Ewa, 
z listy nr 14 KWW SAMORZĄDOWE "UGRUPOWANIE LOKALNE". 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 351; 
4) karty do głosowania wydano 182 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182; 

6) głosów ważnych oddano 177; 
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7) radną została wybrana: 

― STĘPKOWSKA Halina, 
z listy nr 14 KWW SAMORZĄDOWE "UGRUPOWANIE LOKALNE". 

 

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

6) głosów ważnych oddano 211; 

7) radnym został wybrany: 

― MAŁECKI Józef, 
z listy nr 14 KWW SAMORZĄDOWE "UGRUPOWANIE LOKALNE". 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

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 249; 

7) radną została wybrana: 

― KREMSKA Wanda Jolanta, 
z listy nr 14 KWW SAMORZĄDOWE "UGRUPOWANIE LOKALNE". 

 
 

Rozdział 33. 
Wybory do Rady Gminy Janowiec Kościelny 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2444. 
3. Karty do głosowania wydano 1604 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1603 osób, to jest 

65,59% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1572, to jest 98,07% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 31, to jest 1,93% 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 9,68%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 28, to jest 
90,32%  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 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 175; 
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) radną została wybrana: 

― RUDZIŃSKA Ewa, 
z listy nr 15 KWW JANOWIEC KOŚCIELNY DZIŚ I JUTRO. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 137; 
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: 

― GÓRNA Paulina Anna, 
z listy nr 15 KWW JANOWIEC KOŚCIELNY DZIŚ I JUTRO. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 145; 
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: 

― WESOŁOWSKI Marcin, 
z listy nr 12 KWW NASZA GMINA NASZ POWIAT. 
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4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― ŻEBROWSKA Elżbieta, 
z listy nr 16 KWW PRZYSZŁOŚĆ. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 170; 
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: 

― OLSZEWSKA Jolanta, 
z listy nr 12 KWW NASZA GMINA NASZ POWIAT. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 154; 

7) radnym został wybrany: 

― KRAJEWSKI Karol, 
z listy nr 16 KWW PRZYSZŁOŚĆ. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 129; 

7) radną została wybrana: 

― MALINOWSKA Marianna, 
z listy nr 16 KWW PRZYSZŁOŚĆ. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 170; 
4) karty do głosowania wydano 118 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 117; 

6) głosów ważnych oddano 116; 

7) radnym został wybrany: 

― RADZYMIŃSKI Robert Andrzej, 
z listy nr 16 KWW PRZYSZŁOŚĆ. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 171; 
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) radną została wybrana: 

― RYBACKA Anna, 
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 168; 
4) karty do głosowania wydano 109 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 109; 

6) głosów ważnych oddano 107; 

7) radną została wybrana: 

― DUCHNA Bożena, 
z listy nr 12 KWW NASZA GMINA NASZ POWIAT. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 148; 
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: 

― OPALIŃSKA Jadwiga, 
z listy nr 15 KWW JANOWIEC KOŚCIELNY DZIŚ I JUTRO. 
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12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 154; 
4) karty do głosowania wydano 88 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 88; 

6) głosów ważnych oddano 85; 

7) radną została wybrana: 

― REMBOWSKA Anna, 
z listy nr 16 KWW PRZYSZŁOŚĆ. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 191; 
4) karty do głosowania wydano 110 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 110; 

6) głosów ważnych oddano 102; 

7) radną została wybrana: 

― NOWOSIELSKA Teresa, 
z listy nr 15 KWW JANOWIEC KOŚCIELNY DZIŚ I JUTRO. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 205; 
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) radnym został wybrany: 

― BORKOWSKI Michał, 
z listy nr 12 KWW NASZA GMINA NASZ POWIAT. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 126; 

7) radnym został wybrany: 

― ROGALSKI Piotr, 
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z listy nr 15 KWW JANOWIEC KOŚCIELNY DZIŚ I JUTRO. 
 

 

Rozdział 34. 
Wybory do Rady Gminy Janowo 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2147. 
3. Karty do głosowania wydano 1380 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1381 osób, to jest 

64,32% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1354, to jest 98,04% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 27, 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 2, to jest 7,41%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25, to jest 
92,59%  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: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 143; 
4) karty do głosowania wydano 89 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 89; 

6) głosów ważnych oddano 83; 

7) radną została wybrana: 

― DYMKOWSKA Joanna, 
z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY JANOWO. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 151; 
4) karty do głosowania wydano 104 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 105; 

6) głosów ważnych oddano 103; 

7) radnym został wybrany: 

― PISARSKI Krzysztof, 
z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY JANOWO. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 145; 
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: 

― ŚWIDERSKA Zuzanna, 
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 159; 
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) radnym został wybrany: 

― CIESIELSKI Sławomir Józef, 
z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY JANOWO. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 115; 
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: 

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

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 107; 
4) karty do głosowania wydano 77 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 77; 

6) głosów ważnych oddano 75; 

7) radną została wybrana: 
― DUNAJSKA Żaneta, 
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 188; 
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: 

― MAJEWSKA Bożena, 
z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY JANOWO. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 70; 
4) karty do głosowania wydano 41 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 41; 

6) głosów ważnych oddano 37; 

7) radnym został wybrany: 

― WÓJTÓW Dariusz, 
z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PWWR". 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 152; 
4) karty do głosowania wydano 79 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 79; 

6) głosów ważnych oddano 79; 

7) radnym został wybrany: 

― SMOLARCZYK Zbigniew, 
z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PWWR". 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 160; 
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: 

― JABŁONOWSKA Alina, 
z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY JANOWO. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 171; 
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: 

― KRYSIAK Tomasz, 
z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY JANOWO. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 189; 
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) radnym został wybrany: 

― KRZYKOWSKI Andrzej, 
z listy nr 12 KWW NASZA GMINA NASZ POWIAT. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 86; 
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) radnym został wybrany: 

― KŁODOWSKI Mirosław, 
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z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY JANOWO. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 93; 
4) karty do głosowania wydano 42 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 42; 

6) głosów ważnych oddano 42; 

7) radną została wybrana: 

― LEWANDOWSKA Wioletta, 
z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PWWR". 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 218; 
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: 

― SKŁODOWSKA Alina, 
z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY JANOWO. 

 
 

Rozdział 35. 
Wybory do Rady Gminy Jedwabno 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2769. 
3. Karty do głosowania wydano 1547 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1545 osób, to jest 

55,80% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1507, to jest 97,54% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 38, 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 2, to jest 5,26%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 36, to jest 
94,74%  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. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 11, 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 205; 
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: 

― LICKA Teresa Marianna, 
z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY JEDWABNO. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 246; 
4) karty do głosowania wydano 146 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145; 

6) głosów ważnych oddano 141; 

7) radną została wybrana: 

― KABAŁA Krystyna Barbara, 
z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY JEDWABNO. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 211; 
4) karty do głosowania wydano 101 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 100; 

6) głosów ważnych oddano 98; 

7) radną została wybrana: 

― JAGUSZEWSKA Grażyna Bożena, 
z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY JEDWABNO. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 236; 
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) radnym został wybrany: 

― DUNAJSKI Daniel Karol, 
z listy nr 17 KW STOWARZYSZENIE RAZEM DLA MIESZKAŃCÓW. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 159; 
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: 

― MIL Jan, 
z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY JEDWABNO. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 105; 

7) radną została wybrana: 

― ARBATOWSKA Iwona, 
z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY JEDWABNO. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

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 125; 

7) radnym został wybrany: 

― JANOWSKI Sylwester Sławomir, 
z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY JEDWABNO. 
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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 131 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 131; 

6) głosów ważnych oddano 128; 

7) radnym został wybrany: 

― PIÓRKOWSKI Dariusz, 
z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY JEDWABNO. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 111; 

7) radną została wybrana: 

― SZYDLIK Marianna, 
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 159; 
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: 

― SZNAJDER Magdalena, 
z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY JEDWABNO. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― BRZÓSKA Elżbieta, 
z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY JEDWABNO. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 164; 
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) radną została wybrana: 

― SZCZEPAŃSKA Kamila, 
z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY JEDWABNO. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― SZEWCZYK Adam, 
z listy nr 14 KWW - NIEZALEŻNI Z GMINY JEDWABNO. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 249; 
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: 

― TRZCIŃSKA Danuta, 
z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY JEDWABNO. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 122; 

7) radną została wybrana: 

― WIKTOROWSKA Katarzyna Julia, 
z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY JEDWABNO. 

 
 

Rozdział 36. 
Wybory do Rady Miejskiej w Jezioranach 
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Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6211. 
3. Karty do głosowania wydano 2930 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2926 osób, to jest 

47,11% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 2833, to jest 96,82% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 93, 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 17, to jest 18,28%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 76, to jest 
81,72%  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 505; 
4) karty do głosowania wydano 270 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 270; 

6) głosów ważnych oddano 257; 

7) radnym został wybrany: 

― NACHIŁO Krzysztof, 
z listy nr 15 KWW ML. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 497; 
4) karty do głosowania wydano 293 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 291; 

6) głosów ważnych oddano 279; 

7) radnym został wybrany: 

― SZUWALSKI Andrzej, 
z listy nr 16 KWW KRZYSZTOFA KILJANA. 
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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 210 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 210; 

6) głosów ważnych oddano 206; 

7) radnym został wybrany: 

― CIBORSKI Jacek Andrzej, 
z listy nr 15 KWW ML. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 385; 
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: 

― MICHALSKI Krzysztof, 
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 469; 
4) karty do głosowania wydano 216 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 216; 

6) głosów ważnych oddano 204; 

7) radną została wybrana: 

― PIEŃKO Karolina, 
z listy nr 16 KWW KRZYSZTOFA KILJANA. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 351; 
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: 

― SZUNEJKO Piotr Paweł, 
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z listy nr 15 KWW ML. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 402; 
4) karty do głosowania wydano 215 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 215; 

6) głosów ważnych oddano 203; 

7) radnym został wybrany: 

― SZUTKOWSKI Mariusz, 
z listy nr 16 KWW KRZYSZTOFA KILJANA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 149; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWALCZYK Jan, 
z listy nr 16 KWW KRZYSZTOFA KILJANA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 159; 

7) radnym został wybrany: 

― WIERZBICKI Bogusław Leszek, 
z listy nr 15 KWW ML. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 151; 
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7) radnym został wybrany: 

― KANIUGA Józef, 
z listy nr 15 KWW ML. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 410; 
4) karty do głosowania wydano 207 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 206; 

6) głosów ważnych oddano 203; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻYWICKI Wiesław Jan, 
z listy nr 16 KWW KRZYSZTOFA KILJANA. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 465; 
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: 

― SIELECKI Marcin Jan, 
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 382; 
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) radnym został wybrany: 

― KOWALCZYK Lech, 
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 549; 
4) karty do głosowania wydano 220 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 219; 

6) głosów ważnych oddano 217; 

7) radną została wybrana: 

― PARZONKA Teresa, 
z listy nr 15 KWW ML. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 263; 
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) radnym został wybrany: 

― CIBORSKI Cezary, 
z listy nr 16 KWW KRZYSZTOFA KILJANA. 

 
 

Rozdział 37. 
Wybory do Rady Gminy Jonkowo 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5803, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 3247 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3246 osób, to jest 

55,94% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 3177, to jest 97,87% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 69, to jest 2,13% 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 14,49%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 59, to jest 
85,51%  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 
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1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 465; 
4) karty do głosowania wydano 300 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 300; 

6) głosów ważnych oddano 294; 

7) radnym został wybrany: 

― ADAMOWICZ Grzegorz, 
z listy nr 14 KWW WSPÓLNA GMINA JONKOWO. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 422; 
4) karty do głosowania wydano 261 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 261; 

6) głosów ważnych oddano 257; 

7) radnym został wybrany: 

― JATKIEWICZ Jacek, 
z listy nr 15 KWW CZAS JONKOWA. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 442; 
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: 

― PRZEGALIŃSKI Lech Krzysztof, 
z listy nr 14 KWW WSPÓLNA GMINA JONKOWO. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 390; 
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) radną została wybrana: 

― ŁOCHAJEWSKA Bożena, 
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z listy nr 14 KWW WSPÓLNA GMINA JONKOWO. 
 

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

6) głosów ważnych oddano 172; 

7) radną została wybrana: 

― JANUSZKIEWICZ Agnieszka, 
z listy nr 14 KWW WSPÓLNA GMINA JONKOWO. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 542; 
4) karty do głosowania wydano 325 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 325; 

6) głosów ważnych oddano 322; 

7) radnym został wybrany: 

― JANUSZEWSKI Zdzisław, 
z listy nr 14 KWW WSPÓLNA GMINA JONKOWO. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 430; 
4) karty do głosowania wydano 204 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204; 

6) głosów ważnych oddano 200; 

7) radną została wybrana: 

― KILJAŃSKA Katarzyna, 
z listy nr 14 KWW WSPÓLNA GMINA JONKOWO. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 393; 
4) karty do głosowania wydano 234 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 232; 

6) głosów ważnych oddano 225; 
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7) radną została wybrana: 

― BRDAK Barbara Katarzyna, 
z listy nr 15 KWW CZAS JONKOWA. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 326; 
4) karty do głosowania wydano 198 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 199; 

6) głosów ważnych oddano 197; 

7) radnym został wybrany: 

― ZALEWSKI Tomasz, 
z listy nr 14 KWW WSPÓLNA GMINA JONKOWO. 

 

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 130 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 129; 

6) głosów ważnych oddano 127; 

7) radną została wybrana: 

― PIŁAT Beata, 
z listy nr 14 KWW WSPÓLNA GMINA JONKOWO. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 259; 
4) karty do głosowania wydano 138 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 137; 

6) głosów ważnych oddano 135; 

7) radnym został wybrany: 

― WYDYMUS Sławomir, 
z listy nr 14 KWW WSPÓLNA GMINA JONKOWO. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 372; 
4) karty do głosowania wydano 204 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204; 

6) głosów ważnych oddano 198; 

7) radnym został wybrany: 

― ZIELIŃSKI Marek Leszek, 
z listy nr 17 KWW JOLANTY KRUK. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 340, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

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: 

― KOLASA Bartłomiej Robert, 
z listy nr 14 KWW WSPÓLNA GMINA JONKOWO. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 467; 
4) karty do głosowania wydano 260 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 261; 

6) głosów ważnych oddano 253; 

7) radnym został wybrany: 

― PRZEWŁOCKI Arkadiusz Przemysław, 
z listy nr 16 KWW JONKOWO, CZAS NA ZMIANĘ. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 304, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 143 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 144; 

6) głosów ważnych oddano 141; 

7) radną została wybrana: 

― TYBURSKA Janina Krystyna, 
z listy nr 14 KWW WSPÓLNA GMINA JONKOWO. 
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Rozdział 38. 
Wybory do Rady Gminy Kalinowo 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5361. 
3. Karty do głosowania wydano 2469 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2467 osób, to jest 

46,02% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 2408, to jest 97,61% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 59, 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 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 308; 
4) karty do głosowania wydano 156 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155; 

6) głosów ważnych oddano 151; 

7) radnym został wybrany: 

― GŁĘBOCKI Mieczysław, 
z listy nr 16 KWW ANDRZEJA BEZDZIECKIEGO. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 326; 
4) karty do głosowania wydano 185 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185; 

6) głosów ważnych oddano 178; 

7) radnym został wybrany: 
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― KUPREWICZ Dariusz, 
z listy nr 16 KWW ANDRZEJA BEZDZIECKIEGO. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 391; 
4) karty do głosowania wydano 156 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 156; 

6) głosów ważnych oddano 154; 

7) radnym został wybrany: 

― MARKIEWICZ Marek, 
z listy nr 15 KWW MM. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 243; 
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: 

― GÓRSKI Lucjan, 
z listy nr 16 KWW ANDRZEJA BEZDZIECKIEGO. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 215; 

7) radnym został wybrany: 

― RYMARCZYK Tadeusz, 
z listy nr 16 KWW ANDRZEJA BEZDZIECKIEGO. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 271; 
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 105; 

7) radną została wybrana: 

― KULBACKA Iwona, 
z listy nr 15 KWW MM. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 433; 
4) karty do głosowania wydano 201 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 201; 

6) głosów ważnych oddano 196; 

7) radnym został wybrany: 

― NALEWAJKO Marek, 
z listy nr 16 KWW ANDRZEJA BEZDZIECKIEGO. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 449; 
4) karty do głosowania wydano 222 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 222; 

6) głosów ważnych oddano 211; 

7) radną została wybrana: 

― WISZNIEWSKA Aneta, 
z listy nr 14 KWW MARIOLI RACZYŃSKIEJ. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 143; 

7) radną została wybrana: 

― RACZYŃSKA Mariola Jadwiga, 
z listy nr 14 KWW MARIOLI RACZYŃSKIEJ. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 395; 
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4) karty do głosowania wydano 212 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 211; 

6) głosów ważnych oddano 207; 

7) radną została wybrana: 

― SKARŻYŃSKA Bogumiła, 
z listy nr 14 KWW MARIOLI RACZYŃSKIEJ. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 395; 
4) karty do głosowania wydano 167 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168; 

6) głosów ważnych oddano 163; 

7) radną została wybrana: 

― KIERKLA Ilona, 
z listy nr 14 KWW MARIOLI RACZYŃSKIEJ. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 120; 

7) radnym został wybrany: 

― WIŚNIEWSKI Krzysztof, 
z listy nr 16 KWW ANDRZEJA BEZDZIECKIEGO. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 313; 
4) karty do głosowania wydano 142 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 141; 

6) głosów ważnych oddano 141; 

7) radnym został wybrany: 

― SUCHAŃSKI Tadeusz, 
z listy nr 16 KWW ANDRZEJA BEZDZIECKIEGO. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 360; 
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: 

― KARWOWSKA Małgorzata, 
z listy nr 16 KWW ANDRZEJA BEZDZIECKIEGO. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 428; 
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) radną została wybrana: 

― MICHNIEWICZ Iwona, 
z listy nr 16 KWW ANDRZEJA BEZDZIECKIEGO. 

 
 

Rozdział 39. 
Wybory do Rady Gminy Kętrzyn 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6485. 
3. Karty do głosowania wydano 3116 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3114 osób, to jest 

48,02% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 3049, to jest 97,91% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 65, 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 16, to jest 24,62%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 49, to jest 
75,38%  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 293; 
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: 

― BOHDANOWICZ Beata Ewa, 
z listy nr 15 KWW - AKTYWNY SAMORZĄD. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 486; 
4) karty do głosowania wydano 224 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 224; 

6) głosów ważnych oddano 216; 

7) radnym został wybrany: 

― TOMASIK Mirosław, 
z listy nr 16 KWW NASZA GMINA KĘTRZYN. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 222; 

7) radną została wybrana: 

― JUCHNIEWICZ Teresa Marzena, 
z listy nr 15 KWW - AKTYWNY SAMORZĄD. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 413; 
4) karty do głosowania wydano 211 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 211; 
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6) głosów ważnych oddano 207; 

7) radną została wybrana: 

― OLECHNOWICZ Renata Irena, 
z listy nr 16 KWW NASZA GMINA KĘTRZYN. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 521; 
4) karty do głosowania wydano 205 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 205; 

6) głosów ważnych oddano 201; 

7) radną została wybrana: 

― RODAK Katarzyna Grażyna, 
z listy nr 15 KWW - AKTYWNY SAMORZĄD. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 515; 
4) karty do głosowania wydano 231 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 230; 

6) głosów ważnych oddano 224; 

7) radną została wybrana: 

― BUKOWSKA Barbara, 
z listy nr 20 KWW BARBARY BUKOWSKIEJ. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 424; 
4) karty do głosowania wydano 217 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 217; 

6) głosów ważnych oddano 212; 

7) radną została wybrana: 

― BIAŁA Serafina, 
z listy nr 18 KWW SERAFINY BIAŁEJ. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 451; 



178 

4) karty do głosowania wydano 196 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 196; 

6) głosów ważnych oddano 192; 

7) radnym został wybrany: 

― WYSZOMIRSKI Tomasz, 
z listy nr 15 KWW - AKTYWNY SAMORZĄD. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 471; 
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: 

― KATIUSZYN Mirosława, 
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 394; 
4) karty do głosowania wydano 217 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 217; 

6) głosów ważnych oddano 212; 

7) radną została wybrana: 

― MAŃKOWSKA Agnieszka, 
z listy nr 15 KWW - AKTYWNY SAMORZĄD. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 205; 

7) radną została wybrana: 

― KAJCIŃSKA Leokadia, 
z listy nr 15 KWW - AKTYWNY SAMORZĄD. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 524; 
4) karty do głosowania wydano 245 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 245; 

6) głosów ważnych oddano 235; 

7) radną została wybrana: 

― PIETKIEWICZ Iwona Małgorzata, 
z listy nr 16 KWW NASZA GMINA KĘTRZYN. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 479; 
4) karty do głosowania wydano 265 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 264; 

6) głosów ważnych oddano 263; 

7) radnym został wybrany: 

― DZIEMIELA 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 336; 
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: 

― RUTKOWSKI Zbigniew, 
z listy nr 16 KWW NASZA GMINA KĘTRZYN. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 388; 
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) radną została wybrana: 

― ŻUKOWSKA Adriana, 
z listy nr 16 KWW NASZA GMINA KĘTRZYN. 
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Rozdział 40. 
Wybory do Rady Miejskiej w  Kisielicach 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4852. 
3. Karty do głosowania wydano 2864 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2864 osób, to jest 

59,03% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 2797, to jest 97,66% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 67, 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 7, to jest 10,45%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 48, to jest 
71,64%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 
12, to jest 17,91%  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 378; 
4) karty do głosowania wydano 248 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 248; 

6) głosów ważnych oddano 231; 

7) radną została wybrana: 

― GNIADEK-SMOLARSKA Halina, 
z listy nr 17 KWW BEATY LEJMANOWICZ. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 291; 
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: 
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― DZIENISZEWSKI Tadeusz, 
z listy nr 14 KWW BEZPIECZEŃSTWO-ROZWÓJ-PRACA. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 345; 
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: 

― RÓŻAŃSKI Karol, 
z listy nr 18 KWW WSPÓLNIE DLA WAS. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 303; 
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) radną została wybrana: 

― LEJMANOWICZ Beata Jolanta, 
z listy nr 17 KWW BEATY LEJMANOWICZ. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 331; 
4) karty do głosowania wydano 204 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204; 

6) głosów ważnych oddano 196; 

7) radną została wybrana: 

― KRUPIŃSKA Anna, 
z listy nr 14 KWW BEZPIECZEŃSTWO-ROZWÓJ-PRACA. 

 

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 178 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 178; 
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6) głosów ważnych oddano 177; 

7) radnym został wybrany: 

― GROSS Mariusz Radosław, 
z listy nr 14 KWW BEZPIECZEŃSTWO-ROZWÓJ-PRACA. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 349; 
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: 

― BARTYZEL Sławomir Łukasz, 
z listy nr 14 KWW BEZPIECZEŃSTWO-ROZWÓJ-PRACA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 185; 

7) radną została wybrana: 

― JASIŃSKA Katarzyna, 
z listy nr 16 KWW "WSPÓLNA GMINA". 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 316; 
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: 

― SZAŁAPSKI Piotr Leszek, 
z listy nr 14 KWW BEZPIECZEŃSTWO-ROZWÓJ-PRACA. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 398; 



183 

4) karty do głosowania wydano 224 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 224; 

6) głosów ważnych oddano 223; 

7) radną została wybrana: 

― WASIEWSKA Iwona Katarzyna, 
z listy nr 14 KWW BEZPIECZEŃSTWO-ROZWÓJ-PRACA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 212; 

7) radnym został wybrany: 

― RÓŻAŃSKI Waldemar, 
z listy nr 14 KWW BEZPIECZEŃSTWO-ROZWÓJ-PRACA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 137; 

7) radnym został wybrany: 

― ZABOROWSKI Jarosław, 
z listy nr 14 KWW BEZPIECZEŃSTWO-ROZWÓJ-PRACA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 176; 

7) radną została wybrana: 

― SZALKOWSKA Wioletta, 
z listy nr 16 KWW "WSPÓLNA GMINA". 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 
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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 147; 

7) radną została wybrana: 

― DRYPA Emilia, 
z listy nr 14 KWW BEZPIECZEŃSTWO-ROZWÓJ-PRACA. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 271; 
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) radną została wybrana: 

― ZAJĄC Agnieszka, 
z listy nr 20 KWW AGNIESZKI ZAJĄC. 

 
 

Rozdział 41. 
Wybory do Rady Gminy Kiwity 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2752, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 
3. Karty do głosowania wydano 1517 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1517 osób, to jest 

55,12% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1474, to jest 97,17% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 43, 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 8, to jest 18,60%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 35, to jest 
81,40%  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 192; 
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: 

― PROKOPOWICZ Czesław Jan, 
z listy nr 15 KWW WIESŁAW TKACZUK. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

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 111; 

7) radnym został wybrany: 

― WOJCZULANIO Rafał Piotr, 
z listy nr 14 KWW KIWITY NASZA GMINA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 98; 

7) radnym został wybrany: 

― BEKIESZCZUK Dariusz, 
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 183; 
4) karty do głosowania wydano 125 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 125; 
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6) głosów ważnych oddano 119; 

7) radnym został wybrany: 

― DZIADOSZ Sebastian Tadeusz, 
z listy nr 14 KWW KIWITY NASZA GMINA. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 105; 
4) karty do głosowania wydano 56 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 56; 

6) głosów ważnych oddano 56; 

7) radną została wybrana: 

― HARAŃ Władysława Wanda, 
z listy nr 14 KWW KIWITY NASZA GMINA. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 210; 
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) radnym został wybrany: 

― ADAMEK Krzysztof Mirosław, 
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 149; 
4) karty do głosowania wydano 79 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 79; 

6) głosów ważnych oddano 79; 

7) radnym został wybrany: 

― PACHUCKI Mariusz, 
z listy nr 14 KWW KIWITY NASZA GMINA. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 192; 
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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: 

― WIECZOREK Zygmunt Czesław, 
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 197, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

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: 

― MALESZEWSKA Alicja, 
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 226; 
4) karty do głosowania wydano 102 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 102; 

6) głosów ważnych oddano 97; 

7) radną została wybrana: 

― PASTERNAK Elżbieta, 
z listy nr 14 KWW KIWITY NASZA GMINA. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 254; 
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) radnym został wybrany: 

― WIERZBICKI Kazimierz, 
z listy nr 15 KWW WIESŁAW TKACZUK. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 106; 
4) karty do głosowania wydano 61 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 61; 

6) głosów ważnych oddano 58; 

7) radnym został wybrany: 

― SADOWSKI Dariusz, 
z listy nr 15 KWW WIESŁAW TKACZUK. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 128; 

7) radnym został wybrany: 

― CHODOROWSKI Waldemar Kazimierz, 
z listy nr 15 KWW WIESŁAW TKACZUK. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 107; 
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: 

― KRZYŻAN Dorota, 
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 210; 
4) karty do głosowania wydano 132 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 132; 

6) głosów ważnych oddano 124; 

7) radnym został wybrany: 

― KACZMAREK Piotr Marian, 
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z listy nr 15 KWW WIESŁAW TKACZUK. 
 

 

Rozdział 42. 
Wybory do Rady Gminy Kolno 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2660. 
3. Karty do głosowania wydano 1359 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1361 osób, to jest 

51,17% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1325, to jest 97,35% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 36, 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 11, to jest 30,56%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25, to jest 
69,44%  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 222; 
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: 

― ADAMSKI Bogdan Ryszard, 
z listy nr 15 KWW SILNA GMINA KOLNO. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 208; 
4) karty do głosowania wydano 105 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 105; 

6) głosów ważnych oddano 100; 

7) radnym został wybrany: 

― MARCZAK Marcin Mariusz, 
z listy nr 15 KWW SILNA GMINA KOLNO. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

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 71; 

7) radnym został wybrany: 

― SKOCZEŃ Edward, 
z listy nr 14 KWW HENRYKA DUDY. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 102; 

7) radną została wybrana: 

― KRASUSKA Krystyna, 
z listy nr 14 KWW HENRYKA DUDY. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 226; 
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: 

― BĄK Grzegorz Bogusław, 
z listy nr 14 KWW HENRYKA DUDY. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 221; 
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: 

― CELEJ Alicja, 
z listy nr 15 KWW SILNA GMINA KOLNO. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 222; 
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) radną została wybrana: 

― HORZEMPA Anna, 
z listy nr 14 KWW HENRYKA DUDY. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 144; 
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: 

― SĘKULSKI Jarosław Stanisław, 
z listy nr 15 KWW SILNA GMINA KOLNO. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 126; 
4) karty do głosowania wydano 68 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 68; 

6) głosów ważnych oddano 68; 

7) radnym został wybrany: 

― KRUK Jacek Kamil, 
z listy nr 15 KWW SILNA GMINA KOLNO. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 135; 
4) karty do głosowania wydano 57 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 57; 

6) głosów ważnych oddano 54; 

7) radną została wybrana: 

― BIAŁASIEWICZ Jolanta, 
z listy nr 14 KWW HENRYKA DUDY. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 180; 
4) karty do głosowania wydano 110 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 111; 

6) głosów ważnych oddano 110; 

7) radnym został wybrany: 

― KARASIŃSKI Krzysztof, 
z listy nr 15 KWW SILNA GMINA KOLNO. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 198; 
4) karty do głosowania wydano 104 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 104; 

6) głosów ważnych oddano 96; 

7) radnym został wybrany: 

― CZARNETA Marcin, 
z listy nr 14 KWW HENRYKA DUDY. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 87; 

7) radnym został wybrany: 

― ZIÓŁKOWSKI Paweł, 
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z listy nr 15 KWW SILNA GMINA KOLNO. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 166; 
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) radnym został wybrany: 

― KAESE Antoni Paweł, 
z listy nr 14 KWW HENRYKA DUDY. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 100; 
4) karty do głosowania wydano 52 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 53; 

6) głosów ważnych oddano 51; 

7) radną została wybrana: 

― RYNKOWSKA Anna Maria, 
z listy nr 15 KWW SILNA GMINA KOLNO. 

 
 

Rozdział 43. 
Wybory do Rady Miejskiej w Korszach 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7480, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 
3. Karty do głosowania wydano 3422 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3417 osób, to jest 

45,68% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 3314, to jest 96,99% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 103, to jest 3,01% 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 15,53%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 87, to jest 
84,47%  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 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 441; 
4) karty do głosowania wydano 190 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 189; 

6) głosów ważnych oddano 187; 

7) radnym został wybrany: 

― BAMBUREK Krzysztof, 
z listy nr 8 KWW KUKIZ'15. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 502; 
4) karty do głosowania wydano 234 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 233; 

6) głosów ważnych oddano 220; 

7) radnym został wybrany: 

― SŁUŻAŁA Andrzej, 
z listy nr 16 KWW DLA ROZWOJU GMINY KORSZE. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 397; 
4) karty do głosowania wydano 176 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 174; 

6) głosów ważnych oddano 169; 

7) radnym został wybrany: 

― TUZIK Andrzej, 
z listy nr 8 KWW KUKIZ'15. 
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4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 468; 
4) karty do głosowania wydano 249 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 250; 

6) głosów ważnych oddano 242; 

7) radnym został wybrany: 

― BUKIEJKO Andrzej, 
z listy nr 16 KWW DLA ROZWOJU GMINY KORSZE. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 218; 

7) radną została wybrana: 

― ŁOTOCZKO Elżbieta, 
z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE DLA KORSZ. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 678; 
4) karty do głosowania wydano 354 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 354; 

6) głosów ważnych oddano 338; 

7) radnym został wybrany: 

― AUGUŚCIAK Andrzej Filip, 
z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE DLA KORSZ. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 673; 
4) karty do głosowania wydano 336 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 336; 

6) głosów ważnych oddano 323; 

7) radnym został wybrany: 

― RECHINBACH Kamil Józef, 
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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 737, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 330 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim; 

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

6) głosów ważnych oddano 325; 

7) radnym został wybrany: 

― WOŹNIAK Tadeusz, 
z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE DLA KORSZ. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― ZUBEK Małgorzata, 
z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE DLA KORSZ. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 630; 
4) karty do głosowania wydano 293 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 293; 

6) głosów ważnych oddano 285; 

7) radną została wybrana: 

― LESZCZYŃSKA Wanda Elżbieta, 
z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE DLA KORSZ. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 444; 
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) radną została wybrana: 

― BORZĘCKA Krystyna, 
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z listy nr 17 KWW TOMASZA DUDZIAKA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 743; 
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) radną została wybrana: 

― ZWIERZYŃSKA Marlena, 
z listy nr 16 KWW DLA ROZWOJU GMINY KORSZE. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 443; 
4) karty do głosowania wydano 186 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 186; 

6) głosów ważnych oddano 176; 

7) radną została wybrana: 

― CZEKAJ Ilona, 
z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE DLA KORSZ. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 184; 

7) radnym został wybrany: 

― WANKIEWICZ Andrzej, 
z listy nr 16 KWW DLA ROZWOJU GMINY KORSZE. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 440; 
4) karty do głosowania wydano 178 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 178; 

6) głosów ważnych oddano 176; 
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7) radną została wybrana: 

― KURCHAN Justyna, 
z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE DLA KORSZ. 

 
 

Rozdział 44. 
Wybory do Rady Gminy Kowale Oleckie 

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. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― SZULIŃSKI Grzegorz, 
z listy nr 14 KWW KRZYSZTOFA LOCMANA. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― TRUCHAN Teresa, 
z listy nr 14 KWW KRZYSZTOFA LOCMANA. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― SZULIŃSKA Beata Justyna, 
z listy nr 14 KWW KRZYSZTOFA LOCMANA. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
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― KOLOSZEWSKI Jerzy, 
z listy nr 14 KWW KRZYSZTOFA LOCMANA. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― GULBIERZ Barbara, 
z listy nr 14 KWW KRZYSZTOFA LOCMANA. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― KOSOBUDZKI Edward Zdzisław, 
z listy nr 14 KWW KRZYSZTOFA LOCMANA. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― BABIARZ Małgorzata, 
z listy nr 14 KWW KRZYSZTOFA LOCMANA. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― MISZKIEL Zbigniew Jerzy, 
z listy nr 14 KWW KRZYSZTOFA LOCMANA. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― NIEDŹWIEDZKI Jan, 
z listy nr 14 KWW KRZYSZTOFA LOCMANA. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― SINDEREWICZ Joanna, 
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z listy nr 14 KWW KRZYSZTOFA LOCMANA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― KOŚCIESZA Justyna, 
z listy nr 14 KWW KRZYSZTOFA LOCMANA. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― SZNEL Dariusz, 
z listy nr 14 KWW KRZYSZTOFA LOCMANA. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― ŚCIPIEŃ Ewa, 
z listy nr 14 KWW KRZYSZTOFA LOCMANA. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― OBUCHOWSKA Wanda, 
z listy nr 14 KWW KRZYSZTOFA LOCMANA. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― BARANOWSKI Henryk, 
z listy nr 14 KWW KRZYSZTOFA LOCMANA. 

 
 

Rozdział 45. 
Wybory do Rady Gminy w Kozłowie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 
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1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4702. 
3. Karty do głosowania wydano 2366 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2364 osób, to jest 

50,28% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 2301, to jest 97,34% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 63, 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 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 393; 
4) karty do głosowania wydano 182 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182; 

6) głosów ważnych oddano 175; 

7) radną została wybrana: 

― PISAREWICZ Krystyna Urszula, 
z listy nr 15 KW PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 141; 

7) radną została wybrana: 

― NOWAK Ewa, 
z listy nr 12 KWW NASZA GMINA NASZ POWIAT. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 394; 
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) radną została wybrana: 

― MARSZELEWSKA Barbara, 
z listy nr 12 KWW NASZA GMINA NASZ POWIAT. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 309; 
4) karty do głosowania wydano 195 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 195; 

6) głosów ważnych oddano 191; 

7) radnym został wybrany: 

― KUCMUS Tomasz, 
z listy nr 15 KW PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 220; 
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) radną została wybrana: 

― SOBCZAK Marzena Elżbieta, 
z listy nr 15 KW PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 337; 
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) radnym został wybrany: 

― MIERZWIŃSKI Jarosław, 
z listy nr 12 KWW NASZA GMINA NASZ POWIAT. 
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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 235 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 235; 

6) głosów ważnych oddano 225; 

7) radną została wybrana: 

― MARCHEL Barbara Wiesława, 
z listy nr 12 KWW NASZA GMINA NASZ POWIAT. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 166; 

7) radną została wybrana: 

― HOŁUBOWICZ Alicja, 
z listy nr 12 KWW NASZA GMINA NASZ POWIAT. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 168; 

7) radnym został wybrany: 

― WORONOWICZ Janusz, 
z listy nr 15 KW PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 274; 
4) karty do głosowania wydano 134 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 134; 

6) głosów ważnych oddano 126; 

7) radnym został wybrany: 

― PRZYGODA Waldemar, 
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z listy nr 15 KW PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ. 
 

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

6) głosów ważnych oddano 102; 

7) radną została wybrana: 

― KRAUZE Barbara, 
z listy nr 15 KW PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 285; 
4) karty do głosowania wydano 101 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 101; 

6) głosów ważnych oddano 100; 

7) radnym został wybrany: 

― CHALIŃSKI Benedykt, 
z listy nr 15 KW PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 173; 

7) radnym został wybrany: 

― SKWARSKI Jan, 
z listy nr 12 KWW NASZA GMINA NASZ POWIAT. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 297; 
4) karty do głosowania wydano 122 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 121; 

6) głosów ważnych oddano 116; 
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7) radną została wybrana: 

― KLIMEK Martyna Anna, 
z listy nr 12 KWW NASZA GMINA NASZ POWIAT. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

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 128; 

7) radnym został wybrany: 

― BILLER Andrzej, 
z listy nr 12 KWW NASZA GMINA NASZ POWIAT. 

 
 

Rozdział 46. 
Wybory do Rady Gminy Kruklanki 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2030. 
3. Karty do głosowania wydano 1059 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1059 osób, to jest 

52,17% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1052, to jest 99,34% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 7, to jest 0,66% 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 28,57%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5, 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. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 3, nr 8, nr 10, 
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 190; 
4) karty do głosowania wydano 108 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 108; 

6) głosów ważnych oddano 106; 

7) radnym został wybrany: 

― BANIEWSKI Mariusz, 
z listy nr 16 KWW GMINA KRUKLANKI NASZA MAŁA OJCZYZNA. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

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 105; 

7) radną została wybrana: 

― BURZYŃSKA Marta Anna, 
z listy nr 15 KWW DOBRO MIESZKAŃCÓW - DOBREM GMINY. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― GRAŻEWICZ Barbara Joanna, 
z listy nr 16 KWW GMINA KRUKLANKI NASZA MAŁA OJCZYZNA. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 228; 
4) karty do głosowania wydano 115 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 115; 

6) głosów ważnych oddano 114; 

7) radnym został wybrany: 

― MAŁYJ Mirosław, 
z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 138; 
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: 

― PINIAHA Jerzy Rafał, 
z listy nr 16 KWW GMINA KRUKLANKI NASZA MAŁA OJCZYZNA. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 185; 
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: 

― SOROŃ Bożena, 
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 107; 
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: 

― PRZYŁUCKA Tamara, 
z listy nr 16 KWW GMINA KRUKLANKI NASZA MAŁA OJCZYZNA. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― ŻYTLIŃSKI Zbigniew, 
z listy nr 16 KWW GMINA KRUKLANKI NASZA MAŁA OJCZYZNA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 72; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻYGAŁŁO Tomasz Robert, 
z listy nr 16 KWW GMINA KRUKLANKI NASZA MAŁA OJCZYZNA. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― SULEJ Dorota, 
z listy nr 16 KWW GMINA KRUKLANKI NASZA MAŁA OJCZYZNA. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 151; 
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: 

― KUCZYŃSKA-ANDRZEJCZYK Malwina Magdalena, 
z listy nr 16 KWW GMINA KRUKLANKI NASZA MAŁA OJCZYZNA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 74; 

7) radną została wybrana: 

― BARTCZAK Izabela, 
z listy nr 16 KWW GMINA KRUKLANKI NASZA MAŁA OJCZYZNA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 78; 
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7) radnym został wybrany: 

― CHMIELEWSKI Wojciech, 
z listy nr 16 KWW GMINA KRUKLANKI NASZA MAŁA OJCZYZNA. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 114; 
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: 

― KAMIŃSKA Monika Ewa, 
z listy nr 15 KWW DOBRO MIESZKAŃCÓW - DOBREM GMINY. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 96; 

7) radnym został wybrany: 

― BAZYLEWICZ Mirosław Bogdan, 
z listy nr 15 KWW DOBRO MIESZKAŃCÓW - DOBREM GMINY. 

 
 

Rozdział 47. 
Wybory do Rady Gminy Kurzętnik 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6961. 
3. Karty do głosowania wydano 3915 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3915 osób, to jest 

56,24% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 3801, to jest 97,09% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 114, to jest 2,91% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 
oddano 30, to jest 26,32%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84, to jest 
73,68%  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 230 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 230; 

6) głosów ważnych oddano 219; 

7) radnym został wybrany: 

― GONISZEWSKI 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 476; 
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: 

― LEWICKI Zbigniew, 
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 356; 
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: 

― WIŚNIEWSKI Ryszard, 
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 342; 
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: 

― KLIMEK Mariusz, 
z listy nr 14 KWW NIEZALEŻNI. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 507; 
4) karty do głosowania wydano 288 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 288; 

6) głosów ważnych oddano 280; 

7) radną została wybrana: 

― LEWICKA Anna, 
z listy nr 16 KWW WSPÓLNE DOBRO. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

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 310; 

7) radnym został wybrany: 

― KREŃSKI Krzysztof Piotr, 
z listy nr 14 KWW NIEZALEŻNI. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 
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 188; 

7) radną została wybrana: 

― FISZER Danuta, 
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 511; 
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: 

― ZIELIŃSKI Mariusz Andrzej, 
z listy nr 14 KWW NIEZALEŻNI. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 361; 

7) radnym został wybrany: 

― ROCHNOWSKI Benedykt, 
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 391; 
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) radną została wybrana: 

― BERGOLC 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 524; 
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) radnym został wybrany: 

― ZĄBKIEWICZ Marek, 
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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 408; 
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: 

― ZIÓŁKOWSKI 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 398; 
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: 

― GRZYWACZ Wiesław Franciszek, 
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 620; 
4) karty do głosowania wydano 367 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 367; 

6) głosów ważnych oddano 351; 

7) radnym został wybrany: 

― JOBS Leszek Dariusz, 
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 509; 
4) karty do głosowania wydano 271 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 271; 

6) głosów ważnych oddano 265; 
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7) radnym został wybrany: 

― BALEWSKI Józef, 
z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

 
 

Rozdział 48. 
Wybory do Rady Gminy Lelkowo 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2429. 
3. Karty do głosowania wydano 1517 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1516 osób, to jest 

62,41% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1490, to jest 98,28% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 26, to jest 1,72% 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 7,69%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 24, to jest 
92,31%  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 194; 
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: 

― CIEŚLIK Anna, 
z listy nr 18 KWW GMINA RÓWNYCH SZANS. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 127; 
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: 

― KŁĘBUCKI Jan, 
z listy nr 17 KWW NASZ SAMORZĄD. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 132; 
4) karty do głosowania wydano 86 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 86; 

6) głosów ważnych oddano 84; 

7) radną została wybrana: 

― TYMCZYNA Anna Lubomira, 
z listy nr 20 KWW ANNY TYMCZYNA. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 100; 
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) radnym został wybrany: 

― PUSZ Jan Stefan, 
z listy nr 17 KWW NASZ SAMORZĄD. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 222; 
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) radną została wybrana: 

― RUBACHA Anna, 
z listy nr 21 KWW ANNY RUBACHA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 209; 
4) karty do głosowania wydano 154 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153; 

6) głosów ważnych oddano 150; 

7) radnym został wybrany: 

― JANOWIAK Tadeusz, 
z listy nr 19 KWW TADEUSZ JANOWIAK. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

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 85; 

7) radnym został wybrany: 

― MARCZAK Wiesław Zbigniew, 
z listy nr 17 KWW NASZ SAMORZĄD. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 99; 

7) radnym został wybrany: 

― SKRZESZEWSKI Łukasz, 
z listy nr 18 KWW GMINA RÓWNYCH SZANS. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 176; 
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) radną została wybrana: 

― BRZOSTKO Beata Ewa, 
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z listy nr 18 KWW GMINA RÓWNYCH SZANS. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 179; 
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: 

― BUKACKI Jerzy Zbigniew, 
z listy nr 17 KWW NASZ SAMORZĄD. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 156; 
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) radnym został wybrany: 

― KOZIEJ Jarosław Zenon, 
z listy nr 18 KWW GMINA RÓWNYCH SZANS. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 104; 

7) radnym został wybrany: 

― SUBOCZ Sebastian Paweł, 
z listy nr 18 KWW GMINA RÓWNYCH SZANS. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 89; 
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7) radną została wybrana: 

― ZDUNEK Malwina, 
z listy nr 18 KWW GMINA RÓWNYCH SZANS. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 72; 

7) radną została wybrana: 

― WERBOWA Irena, 
z listy nr 17 KWW NASZ SAMORZĄD. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 146; 
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: 

― ROMANIUK Justyna Monika, 
z listy nr 18 KWW GMINA RÓWNYCH SZANS. 

 
 

Rozdział 49. 
Wybory do Rady Miejskiej w Lidzbarku 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11527. 
3. Karty do głosowania wydano 6595 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6595 osób, to jest 

57,21% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 6357, to jest 96,39% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 238, to jest 3,61% 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 16,81%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 198, to jest 
83,19%  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 758; 
4) karty do głosowania wydano 452 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 452; 

6) głosów ważnych oddano 440; 

7) radnym został wybrany: 

― MARSZAK Tomasz, 
z listy nr 14 KWW BURMISTRZA MACIEJA SITARKA. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 759; 
4) karty do głosowania wydano 449 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 450; 

6) głosów ważnych oddano 428; 

7) radną została wybrana: 

― KALISZ 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 788; 
4) karty do głosowania wydano 456 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 457; 

6) głosów ważnych oddano 442; 

7) radną została wybrana: 

― WACŁAWSKA Dorota Maria, 
z listy nr 14 KWW BURMISTRZA MACIEJA SITARKA. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 876; 
4) karty do głosowania wydano 510 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 509; 

6) głosów ważnych oddano 485; 

7) radnym został wybrany: 

― OSTROWSKI Marek Witold, 
z listy nr 14 KWW BURMISTRZA MACIEJA SITARKA. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 838; 
4) karty do głosowania wydano 501 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 501; 

6) głosów ważnych oddano 473; 

7) radnym został wybrany: 

― DZIMIRA Michał Paweł, 
z listy nr 14 KWW BURMISTRZA MACIEJA SITARKA. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 608; 
4) karty do głosowania wydano 360 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 359; 

6) głosów ważnych oddano 341; 

7) radnym został wybrany: 

― WIŚNICKI Jarosław, 
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 933; 
4) karty do głosowania wydano 508 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 508; 

6) głosów ważnych oddano 481; 

7) radnym został wybrany: 

― IWANKOWSKI Waldemar Adam, 
z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

 



221 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 862; 
4) karty do głosowania wydano 436 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 436; 

6) głosów ważnych oddano 418; 

7) radnym został wybrany: 

― NOWIŃSKI Dariusz Jarosław, 
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 811; 
4) karty do głosowania wydano 432 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 432; 

6) głosów ważnych oddano 421; 

7) radnym został wybrany: 

― CIESIELSKI Paweł, 
z listy nr 14 KWW BURMISTRZA MACIEJA SITARKA. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 779; 
4) karty do głosowania wydano 423 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 423; 

6) głosów ważnych oddano 414; 

7) radną została wybrana: 

― KREZYMON Hanna Maria, 
z listy nr 14 KWW BURMISTRZA MACIEJA SITARKA. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 773; 
4) karty do głosowania wydano 488 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 488; 

6) głosów ważnych oddano 481; 

7) radnym został wybrany: 

― CHMIELEWSKI Leon, 
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z listy nr 14 KWW BURMISTRZA MACIEJA SITARKA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 717; 
4) karty do głosowania wydano 401 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 401; 

6) głosów ważnych oddano 395; 

7) radnym został wybrany: 

― KWIATKOWSKI Michał Łukasz, 
z listy nr 14 KWW BURMISTRZA MACIEJA SITARKA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 263; 

7) radnym został wybrany: 

― SKUZA Waldemar Antoni, 
z listy nr 14 KWW BURMISTRZA MACIEJA SITARKA. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 984; 
4) karty do głosowania wydano 589 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 589; 

6) głosów ważnych oddano 573; 

7) radnym został wybrany: 

― TRZCIŃSKI Mirosław, 
z listy nr 14 KWW BURMISTRZA MACIEJA SITARKA. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 620; 
4) karty do głosowania wydano 318 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 318; 

6) głosów ważnych oddano 302; 
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7) radnym został wybrany: 

― GUTOWSKI Zbigniew Piotr, 
z listy nr 14 KWW BURMISTRZA MACIEJA SITARKA. 

 
 

Rozdział 50. 
Wybory do Rady Gminy Lidzbark Warmiński 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3301. 
3. Karty do głosowania wydano 1597 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1595 osób, to jest 

48,32% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1537, to jest 96,36% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 58, to jest 3,64% 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 12,07%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 51, to jest 
87,93%  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 6 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 1, nr 2, nr 3, 
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: 
― ROMANIK Krystyna, 
z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH 
SAMORZĄDOWCÓW. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
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― ŻAMEJĆ Andrzej, 
z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH 
SAMORZĄDOWCÓW. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― ADAMCZUK Andrzej Krzysztof, 
z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH 
SAMORZĄDOWCÓW. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 472; 
4) karty do głosowania wydano 251 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 251; 

6) głosów ważnych oddano 242; 

7) radnym został wybrany: 

― SMUKOWSKI Andrzej, 
z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH 
SAMORZĄDOWCÓW. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 370; 
4) karty do głosowania wydano 149 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 149; 

6) głosów ważnych oddano 141; 

7) radnym został wybrany: 

― GADOMSKI Ireneusz, 
z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH 
SAMORZĄDOWCÓW. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― PAŁKA Jan Józef, 
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z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH 
SAMORZĄDOWCÓW. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 157; 

7) radną została wybrana: 

― KUCZYŃSKA Lucja, 
z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH 
SAMORZĄDOWCÓW. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― BĘDZIŃSKI Marcin, 
z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH 
SAMORZĄDOWCÓW. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 355; 
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: 

― SKONIECZNY Daniel, 
z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH 
SAMORZĄDOWCÓW. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 414; 
4) karty do głosowania wydano 218 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 217; 

6) głosów ważnych oddano 208; 
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7) radną została wybrana: 

― KOŃKA Iwona Katarzyna, 
z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH 
SAMORZĄDOWCÓW. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

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 150; 

6) głosów ważnych oddano 146; 

7) radnym został wybrany: 

― SZRAM Krzysztof, 
z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― WERBICKI Marek, 
z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH 
SAMORZĄDOWCÓW. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 337; 
4) karty do głosowania wydano 151 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 151; 

6) głosów ważnych oddano 146; 

7) radnym został wybrany: 

― PŁOCHOCKI Paweł Tomasz, 
z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH 
SAMORZĄDOWCÓW. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 294; 
4) karty do głosowania wydano 140 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 139; 
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6) głosów ważnych oddano 136; 

7) radną została wybrana: 

― KOROSTEŃSKA Agnieszka Małgorzata, 
z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH 
SAMORZĄDOWCÓW. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

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 174; 

7) radnym został wybrany: 

― MACIEJEWSKI Leszek Andrzej, 
z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH 
SAMORZĄDOWCÓW. 

 
 

Rozdział 51. 
Wybory do Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11728. 
3. Karty do głosowania wydano 6378 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6379 osób, to jest 

54,39% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 6122, to jest 95,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 257, to jest 4,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 
oddano 45, to jest 17,51%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 212, to jest 
82,49%  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. 



228 

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 836; 
4) karty do głosowania wydano 452 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 452; 

6) głosów ważnych oddano 446; 

7) radnym został wybrany: 

― BRODOWSKI Adam Jan, 
z listy nr 16 KWW KOALICJA OBYWATELSKA - LIDZBARK 
WARMIŃSKI. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 799; 
4) karty do głosowania wydano 484 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 484; 

6) głosów ważnych oddano 463; 

7) radnym został wybrany: 

― OLSZEWSKI Marek Jarosław, 
z listy nr 15 KWW JACKA WIŚNIOWSKIEGO. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

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 458; 

7) radnym został wybrany: 

― ZIELIŃSKI Maciej, 
z listy nr 15 KWW JACKA WIŚNIOWSKIEGO. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 856; 
4) karty do głosowania wydano 454 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 454; 

6) głosów ważnych oddano 429; 

7) radną została wybrana: 

― SERWACH Agnieszka Teresa, 
z listy nr 16 KWW KOALICJA OBYWATELSKA - LIDZBARK 
WARMIŃSKI. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― KORZENIEWSKI Wojciech Roman, 
z listy nr 16 KWW KOALICJA OBYWATELSKA - LIDZBARK 
WARMIŃSKI. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 735; 
4) karty do głosowania wydano 389 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 389; 

6) głosów ważnych oddano 382; 

7) radną została wybrana: 

― ŁAGOCKA Iwona, 
z listy nr 15 KWW JACKA WIŚNIOWSKIEGO. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 769; 
4) karty do głosowania wydano 397 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 397; 

6) głosów ważnych oddano 368; 

7) radnym został wybrany: 

― PASTERNAK Piotr, 
z listy nr 16 KWW KOALICJA OBYWATELSKA - LIDZBARK 
WARMIŃSKI. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 844; 
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4) karty do głosowania wydano 498 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 499; 

6) głosów ważnych oddano 485; 

7) radnym został wybrany: 

― DRYZELENKO Andrzej, 
z listy nr 15 KWW JACKA WIŚNIOWSKIEGO. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 933; 
4) karty do głosowania wydano 536 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 536; 

6) głosów ważnych oddano 518; 

7) radnym został wybrany: 

― KABAŁA Andrzej, 
z listy nr 15 KWW JACKA WIŚNIOWSKIEGO. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 912; 
4) karty do głosowania wydano 458 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 458; 

6) głosów ważnych oddano 435; 

7) radnym został wybrany: 

― NAUMCZYK Tomasz, 
z listy nr 15 KWW JACKA WIŚNIOWSKIEGO. 

 

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 499 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 499; 

6) głosów ważnych oddano 485; 

7) radnym został wybrany: 

― KĘDZIERSKI Andrzej, 
z listy nr 16 KWW KOALICJA OBYWATELSKA - LIDZBARK 
WARMIŃSKI. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 846; 
4) karty do głosowania wydano 438 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 438; 

6) głosów ważnych oddano 415; 

7) radnym został wybrany: 

― GRZMIĄCZKA Marek Szczepan, 
z listy nr 15 KWW JACKA WIŚNIOWSKIEGO. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 875; 
4) karty do głosowania wydano 456 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 456; 

6) głosów ważnych oddano 434; 

7) radną została wybrana: 

― MICHALAK Dorota, 
z listy nr 15 KWW JACKA WIŚNIOWSKIEGO. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 753; 
4) karty do głosowania wydano 377 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 377; 

6) głosów ważnych oddano 362; 

7) radną została wybrana: 

― KIJ Sylwia, 
z listy nr 15 KWW JACKA WIŚNIOWSKIEGO. 

 

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 464 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 464; 

6) głosów ważnych oddano 442; 

7) radnym został wybrany: 

― ROSIŃSKI Krzysztof Przemysław, 
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z listy nr 15 KWW JACKA WIŚNIOWSKIEGO. 
 

 

Rozdział 52. 
Wybory do Rady Miasta Lubawa 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7679. 
3. Karty do głosowania wydano 4302 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4294 osób, to jest 

55,92% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 4182, to jest 97,39% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 112, 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 19, to jest 16,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 93, to jest 
83,04%  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: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 649; 
4) karty do głosowania wydano 412 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 412; 

6) głosów ważnych oddano 412; 

7) radnym został wybrany: 

― SARNOWSKI Jan, 
z listy nr 15 KWW MACIEJA RADTKE. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 347; 

7) radnym został wybrany: 

― SOBIECHOWSKI Janusz Alfons, 
z listy nr 15 KWW MACIEJA RADTKE. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 530; 
4) karty do głosowania wydano 325 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 323; 

6) głosów ważnych oddano 315; 

7) radnym został wybrany: 

― BRODOWSKI Jerzy, 
z listy nr 15 KWW MACIEJA RADTKE. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 453; 
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: 

― GUL Tomasz, 
z listy nr 14 KWW MATEUSZA SZAUERA "INICJATYWA DLA 
LUBAWY". 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 580; 
4) karty do głosowania wydano 335 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 335; 

6) głosów ważnych oddano 319; 

7) radnym został wybrany: 

― LICZNERSKI Marek, 
z listy nr 15 KWW MACIEJA RADTKE. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 741; 
4) karty do głosowania wydano 416 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 416; 

6) głosów ważnych oddano 407; 

7) radnym został wybrany: 

― POKOJSKI Piotr Ryszard, 
z listy nr 14 KWW MATEUSZA SZAUERA "INICJATYWA DLA 
LUBAWY". 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 591; 
4) karty do głosowania wydano 296 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 295; 

6) głosów ważnych oddano 285; 

7) radną została wybrana: 

― TAŃSKA Anna Stanisława, 
z listy nr 15 KWW MACIEJA RADTKE. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 600; 
4) karty do głosowania wydano 339 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 339; 

6) głosów ważnych oddano 327; 

7) radnym został wybrany: 

― KASPROWICZ Marian, 
z listy nr 15 KWW MACIEJA RADTKE. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 340; 
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: 

― PRUCHNIEWSKA Iwona, 
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z listy nr 15 KWW MACIEJA RADTKE. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 355; 
4) karty do głosowania wydano 213 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 217; 

6) głosów ważnych oddano 209; 

7) radnym został wybrany: 

― KAWKA Dariusz, 
z listy nr 14 KWW MATEUSZA SZAUERA "INICJATYWA DLA 
LUBAWY". 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 348; 
4) karty do głosowania wydano 195 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 192; 

6) głosów ważnych oddano 186; 

7) radnym został wybrany: 

― ROLKA Grzegorz, 
z listy nr 15 KWW MACIEJA RADTKE. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 486; 
4) karty do głosowania wydano 253 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 253; 

6) głosów ważnych oddano 249; 

7) radnym został wybrany: 

― TAŃSKI Mikołaj Grzegorz, 
z listy nr 15 KWW MACIEJA RADTKE. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 430; 
4) karty do głosowania wydano 199 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 199; 
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6) głosów ważnych oddano 196; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁOWIN Patryk Jakub, 
z listy nr 14 KWW MATEUSZA SZAUERA "INICJATYWA DLA 
LUBAWY". 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 449; 
4) karty do głosowania wydano 275 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 275; 

6) głosów ważnych oddano 270; 

7) radnym został wybrany: 

― MAZUROWSKI Marek, 
z listy nr 15 KWW MACIEJA RADTKE. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 485; 
4) karty do głosowania wydano 267 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 268; 

6) głosów ważnych oddano 256; 

7) radnym został wybrany: 

― WIELGOMAS Marek, 
z listy nr 15 KWW MACIEJA RADTKE. 

 
 

Rozdział 53. 
Wybory do Rady Gminy Lubomino 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2870. 
3. Karty do głosowania wydano 1576 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1575 osób, to jest 

54,88% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1538, to jest 97,65% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 37, to jest 2,35% 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 11, to jest 29,73%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 26, to jest 
70,27%  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 188; 
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) radną została wybrana: 

― BECZAK Magdalena, 
z listy nr 14 KWW PIĘCIU GMIN. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 205; 
4) karty do głosowania wydano 116 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 116; 

6) głosów ważnych oddano 112; 

7) radnym został wybrany: 

― LISOWSKI Tomasz, 
z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH 
SAMORZĄDOWCÓW. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 243; 
4) karty do głosowania wydano 132 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 132; 

6) głosów ważnych oddano 129; 

7) radnym został wybrany: 

― SIENKIEWICZ Stanisław Grzegorz, 
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z listy nr 14 KWW PIĘCIU GMIN. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

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 127; 

7) radnym został wybrany: 

― NAGUSZEWSKI Zdzisław, 
z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH 
SAMORZĄDOWCÓW. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 70; 

7) radnym został wybrany: 

― CHYŻYŃSKI Adam, 
z listy nr 14 KWW PIĘCIU GMIN. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 175; 
4) karty do głosowania wydano 59 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 59; 

6) głosów ważnych oddano 57; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚWITALSKI Robert Grzegorz, 
z listy nr 14 KWW PIĘCIU GMIN. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 176; 
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 107; 

7) radnym został wybrany: 

― GRABLEWSKI Wiesław, 
z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH 
SAMORZĄDOWCÓW. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 182; 
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: 

― KRYSIK Dariusz, 
z listy nr 14 KWW PIĘCIU GMIN. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 157; 
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: 

― CZAPLICKA Izabela Elżbieta, 
z listy nr 14 KWW PIĘCIU GMIN. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 166; 
4) karty do głosowania wydano 81 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 81; 

6) głosów ważnych oddano 76; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁOSIEWICZ Jarosław, 
z listy nr 14 KWW PIĘCIU GMIN. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 102; 

7) radnym został wybrany: 

― KARPIŃSKI Józef Wiesław, 
z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH 
SAMORZĄDOWCÓW. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 164; 
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: 

― WIECZOREK Adam Stanisław, 
z listy nr 14 KWW PIĘCIU GMIN. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 126; 

7) radnym został wybrany: 

― STAŃCZYK Zbigniew Adam, 
z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH 
SAMORZĄDOWCÓW. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 224; 
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) radnym został wybrany: 

― PRZYBYSZEWSKI Damian, 
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z listy nr 14 KWW PIĘCIU GMIN. 
 

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

6) głosów ważnych oddano 111; 

7) radnym został wybrany: 

― PERDIAN Andrzej, 
z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH 
SAMORZĄDOWCÓW. 

 
 

Rozdział 54. 
Wybory do Rady Gminy Łukta 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3379. 
3. Karty do głosowania wydano 2115 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2115 osób, to jest 

62,59% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 2064, to jest 97,59% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 51, 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 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. 

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; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 273; 
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: 

― IGNATOWICZ Maria Anna, 
z listy nr 20 KWW ROBERTA MALINOWSKIEGO. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 337; 
4) karty do głosowania wydano 231 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 231; 

6) głosów ważnych oddano 227; 

7) radną została wybrana: 

― PIOTRAK Elżbieta, 
z listy nr 20 KWW ROBERTA MALINOWSKIEGO. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 241; 
4) karty do głosowania wydano 159 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 

6) głosów ważnych oddano 158; 

7) radnym został wybrany: 

― RUŚĆ Ryszard Mirosław, 
z listy nr 20 KWW ROBERTA MALINOWSKIEGO. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 286; 
4) karty do głosowania wydano 196 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 196; 

6) głosów ważnych oddano 188; 

7) radną została wybrana: 

― ZAJĄC Małgorzata Maria, 
z listy nr 20 KWW ROBERTA MALINOWSKIEGO. 
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5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 243; 
4) karty do głosowania wydano 154 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 154; 

6) głosów ważnych oddano 147; 

7) radnym został wybrany: 

― PAMPUCH Jarosław, 
z listy nr 23 KWW JAROSŁAWA PAMPUCH. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 156; 

7) radnym został wybrany: 

― GANCEWSKI Wacław, 
z listy nr 20 KWW ROBERTA MALINOWSKIEGO. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 162; 

7) radnym został wybrany: 

― BIGUS Piotr Roman, 
z listy nr 21 KWW RAZEM PLUS. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

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 131; 

6) głosów ważnych oddano 128; 

7) radnym został wybrany: 

― MARCINIAK Mariusz, 
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z listy nr 17 KWW WOJCIECHA PALIŃSKIEGO. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 263; 
4) karty do głosowania wydano 139 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 139; 

6) głosów ważnych oddano 133; 

7) radną została wybrana: 

― DROZDOWSKA Marta Katarzyna, 
z listy nr 20 KWW ROBERTA MALINOWSKIEGO. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 255; 
4) karty do głosowania wydano 148 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 

6) głosów ważnych oddano 144; 

7) radną została wybrana: 

― URBASZEK Barbara, 
z listy nr 20 KWW ROBERTA MALINOWSKIEGO. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― ŚWIERCZYŃSKA Małgorzata, 
z listy nr 20 KWW ROBERTA MALINOWSKIEGO. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 228; 
4) karty do głosowania wydano 127 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 129; 

6) głosów ważnych oddano 121; 

7) radnym został wybrany: 

― DZIENISZEWSKI Tadeusz, 
z listy nr 20 KWW ROBERTA MALINOWSKIEGO. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 136; 
4) karty do głosowania wydano 68 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 69; 

6) głosów ważnych oddano 66; 

7) radnym został wybrany: 

― JURKIEWICZ Adam, 
z listy nr 20 KWW ROBERTA MALINOWSKIEGO. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 269; 
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: 

― KOSINIAK Karol Piotr, 
z listy nr 19 KWW KAROL KOSINIAK. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 158; 
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: 

― CZAJKOWSKI Bogdan, 
z listy nr 17 KWW WOJCIECHA PALIŃSKIEGO. 

 
 

Rozdział 55. 
Wybory do Rady Gminy Małdyty 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4967. 
3. Karty do głosowania wydano 2508 osobom. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2507 osób, to jest 
50,47% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2449, to jest 97,69% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 58, to jest 2,31% 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 20,69%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 46, to jest 
79,31%  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 246; 
4) karty do głosowania wydano 139 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 139; 

6) głosów ważnych oddano 135; 

7) radnym został wybrany: 

― SZCZEPAŃSKI Robert Cezary, 
z listy nr 22 KWW NIEZALEŻNI SPOŁECZNICY. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 247; 
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: 

― UKLEJA Tomasz Jerzy, 
z listy nr 18 KWW MARCINA KRAJEWSKIEGO. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 268; 
4) karty do głosowania wydano 147 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 

6) głosów ważnych oddano 143; 

7) radnym został wybrany: 

― SZANIAWSKI Przemysław, 
z listy nr 18 KWW MARCINA KRAJEWSKIEGO. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 410; 
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: 

― RYBSKI Ryszard Wojciech, 
z listy nr 18 KWW MARCINA KRAJEWSKIEGO. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 181; 

7) radnym został wybrany: 

― PIELAK Arkadiusz, 
z listy nr 18 KWW MARCINA KRAJEWSKIEGO. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 319; 
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: 

― KOŁTEK Kamil Krzysztof, 
z listy nr 18 KWW MARCINA KRAJEWSKIEGO. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 362; 
4) karty do głosowania wydano 172 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172; 

6) głosów ważnych oddano 163; 

7) radnym został wybrany: 

― RODZIK Marek, 
z listy nr 23 KWW MARKA RODZIKA. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 347; 
4) karty do głosowania wydano 158 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 

6) głosów ważnych oddano 152; 

7) radną została wybrana: 

― NADOLSKA Renata, 
z listy nr 18 KWW MARCINA KRAJEWSKIEGO. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 354; 
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: 

― KOMOSA Jarosław, 
z listy nr 18 KWW MARCINA KRAJEWSKIEGO. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 177; 

7) radnym został wybrany: 

― CYMER Mirosław, 
z listy nr 18 KWW MARCINA KRAJEWSKIEGO. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 403; 
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: 

― KLOCEK Witold, 
z listy nr 18 KWW MARCINA KRAJEWSKIEGO. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 167; 

7) radnym został wybrany: 

― MIKLASZEWSKI Zdzisław Edward, 
z listy nr 17 KWW KRYSTYNY SZARZYŃSKIEJ. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 313; 
4) karty do głosowania wydano 108 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 108; 

6) głosów ważnych oddano 106; 

7) radną została wybrana: 

― STECKO Danuta, 
z listy nr 18 KWW MARCINA KRAJEWSKIEGO. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 269; 
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: 

― PAŹ Krzysztof, 
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z listy nr 18 KWW MARCINA KRAJEWSKIEGO. 
 

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

6) głosów ważnych oddano 148; 

7) radną została wybrana: 

― ZAMBRZYCKA Lucyna, 
z listy nr 18 KWW MARCINA KRAJEWSKIEGO. 

 
 

Rozdział 56. 
Wybory do Rady Gminy Markusy 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2692. 
3. Karty do głosowania wydano 1327 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1327 osób, to jest 

49,29% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1307, to jest 98,49% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 20, 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 6, to jest 30,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14, 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 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 2, 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; 
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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 109; 

7) radnym został wybrany: 

― ADAMIAK Adam, 
z listy nr 14 KWW DOROTY WASIK. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― PRYSTUPA Krzysztof, 
z listy nr 14 KWW DOROTY WASIK. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 213; 
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) radną została wybrana: 

― ROMANOWSKA-KREMPA Iwona Sylwia, 
z listy nr 14 KWW DOROTY WASIK. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 170; 
4) karty do głosowania wydano 79 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 79; 

6) głosów ważnych oddano 79; 

7) radnym został wybrany: 

― LAZUR Ryszard, 
z listy nr 14 KWW DOROTY WASIK. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 136; 
4) karty do głosowania wydano 63 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 63; 

6) głosów ważnych oddano 62; 

7) radną została wybrana: 

― PIASKOWSKA Barbara, 
z listy nr 14 KWW DOROTY WASIK. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 103; 

7) radnym został wybrany: 

― SADŁOWSKI Mirosław, 
z listy nr 14 KWW DOROTY WASIK. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 228; 
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) radną została wybrana: 

― BAJDAN Beata, 
z listy nr 14 KWW DOROTY WASIK. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 173; 
4) karty do głosowania wydano 82 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 82; 

6) głosów ważnych oddano 78; 

7) radnym został wybrany: 

― FIDOR Krzysztof, 
z listy nr 14 KWW DOROTY WASIK. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 154; 
4) karty do głosowania wydano 74 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 74; 

6) głosów ważnych oddano 72; 

7) radną została wybrana: 

― KALIŃSKA Joanna, 
z listy nr 14 KWW DOROTY WASIK. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 300; 
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: 

― SAMULSKA Arleta Ewelina, 
z listy nr 14 KWW DOROTY WASIK. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― SOBOTKA Józef Franciszek, 
z listy nr 14 KWW DOROTY WASIK. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 101; 

7) radną została wybrana: 

― WIELGOSIK Jadwiga Krystyna, 
z listy nr 14 KWW DOROTY WASIK. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 132; 

7) radnym został wybrany: 

― ABRAMOWSKI Mariusz Łukasz, 
z listy nr 14 KWW DOROTY WASIK. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 212; 
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: 

― ADAMOWICZ Aldona, 
z listy nr 14 KWW DOROTY WASIK. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

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 130; 

7) radnym został wybrany: 

― KALINOWSKI Marek Franciszek, 
z listy nr 14 KWW DOROTY WASIK. 

 
 

Rozdział 57. 
Wybory do Rady Miejskiej w Mikołajkach 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6509, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 
3. Karty do głosowania wydano 3337 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3337 osób, to jest 

51,27% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 3222, to jest 96,55% ogólnej liczby głosów oddanych. 
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6. Głosów nieważnych oddano 115, to jest 3,45% 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 15,65%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 97, to jest 
84,35%  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; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 595; 
4) karty do głosowania wydano 309 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 309; 

6) głosów ważnych oddano 301; 

7) radnym został wybrany: 

― JAŹWIŃSKI Andrzej, 
z listy nr 16 KWW PIOTRA JAKUBOWSKIEGO. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 569; 
4) karty do głosowania wydano 316 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 316; 

6) głosów ważnych oddano 293; 

7) radnym został wybrany: 

― WALENDZIEWICZ Damian, 
z listy nr 16 KWW PIOTRA JAKUBOWSKIEGO. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 479, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 262 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 263; 
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6) głosów ważnych oddano 257; 

7) radnym został wybrany: 

― RESZKA Andrzej Jacek, 
z listy nr 16 KWW PIOTRA JAKUBOWSKIEGO. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 523; 
4) karty do głosowania wydano 230 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 230; 

6) głosów ważnych oddano 218; 

7) radnym został wybrany: 

― RAKUS Antoni, 
z listy nr 16 KWW PIOTRA JAKUBOWSKIEGO. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 404; 
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: 

― BRODOWSKI Wojciech Marcin, 
z listy nr 16 KWW PIOTRA JAKUBOWSKIEGO. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 159; 

7) radnym został wybrany: 

― WĄTORCZYK Paweł, 
z listy nr 16 KWW PIOTRA JAKUBOWSKIEGO. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 259; 
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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: 

― ZERA Leszek, 
z listy nr 15 KWW „TERAZ MY”. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 335; 
4) karty do głosowania wydano 139 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 139; 

6) głosów ważnych oddano 135; 

7) radnym został wybrany: 

― TUBIS Sebastian Marcin, 
z listy nr 18 KWW SEBASTIANA TUBIS. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 355; 
4) karty do głosowania wydano 179 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 179; 

6) głosów ważnych oddano 178; 

7) radnym został wybrany: 

― FERENC Radosław, 
z listy nr 15 KWW „TERAZ MY”. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 208; 

7) radnym został wybrany: 

― PRZYBYSZ Leszek Michał, 
z listy nr 16 KWW PIOTRA JAKUBOWSKIEGO. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 512; 
4) karty do głosowania wydano 276 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 276; 

6) głosów ważnych oddano 265; 

7) radnym został wybrany: 

― SZEREMETA Cezary, 
z listy nr 17 KWW BOŻENY PIOTRKOWSKIEJ. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 607; 
4) karty do głosowania wydano 337 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 337; 

6) głosów ważnych oddano 333; 

7) radnym został wybrany: 

― KLIMEK Mateusz Krystian, 
z listy nr 20 KWW MK. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 166; 

7) radną została wybrana: 

― PIOTRKOWSKA Bożena, 
z listy nr 17 KWW BOŻENY PIOTRKOWSKIEJ. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 232; 

7) radną została wybrana: 

― KUZYK Wioleta Sylwia, 
z listy nr 15 KWW „TERAZ MY”. 
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15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 370; 
4) karty do głosowania wydano 195 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 195; 

6) głosów ważnych oddano 185; 

7) radnym został wybrany: 

― NIEDBAŁA Piotr Grzegorz, 
z listy nr 16 KWW PIOTRA JAKUBOWSKIEGO. 

 
 

Rozdział 58. 
Wybory do Rady Gminy Milejewo 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2733. 
3. Karty do głosowania wydano 1549 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1548 osób, to jest 

56,64% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1515, to jest 97,87% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 33, to jest 2,13% 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 18,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 27, to jest 
81,82%  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 189; 
4) karty do głosowania wydano 109 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 109; 

6) głosów ważnych oddano 107; 
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7) radnym został wybrany: 

― KARABELA Paweł, 
z listy nr 14 KWW KRZYSZTOFA SZUMAŁY. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 148; 
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: 

― KUBIŃSKA Elżbieta Irena, 
z listy nr 16 KWW JAGODNIK RAZEM. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 105; 

7) radną została wybrana: 

― GAJEWSKA Urszula Jadwiga, 
z listy nr 15 KWW MARIOLI SZNAJDER. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

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 168; 

6) głosów ważnych oddano 165; 

7) radnym został wybrany: 

― BROŻ Mirosław, 
z listy nr 15 KWW MARIOLI SZNAJDER. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 147; 
4) karty do głosowania wydano 105 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 105; 

6) głosów ważnych oddano 104; 

7) radnym został wybrany: 

― BANACH Zbigniew, 
z listy nr 14 KWW KRZYSZTOFA SZUMAŁY. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 169; 
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) radnym został wybrany: 

― SZEWCZYK Aleksander, 
z listy nr 15 KWW MARIOLI SZNAJDER. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 104; 

7) radnym został wybrany: 

― FELCZAK Tadeusz, 
z listy nr 15 KWW MARIOLI SZNAJDER. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 108; 

7) radną została wybrana: 

― SZCZEPANIK Marta Dominika, 
z listy nr 14 KWW KRZYSZTOFA SZUMAŁY. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 115; 
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: 

― DZIĄBKOWSKI Dariusz, 
z listy nr 14 KWW KRZYSZTOFA SZUMAŁY. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 197; 
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: 

― FORDON Edyta, 
z listy nr 15 KWW MARIOLI SZNAJDER. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 228; 
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: 

― SZYMCZAK Ewa Marzena, 
z listy nr 15 KWW MARIOLI SZNAJDER. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 123; 
4) karty do głosowania wydano 63 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 63; 

6) głosów ważnych oddano 60; 

7) radną została wybrana: 

― WEDEŁ Joanna Iga, 
z listy nr 14 KWW KRZYSZTOFA SZUMAŁY. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 231; 
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) radną została wybrana: 

― MAŁECKA Janina Władysława, 
z listy nr 14 KWW KRZYSZTOFA SZUMAŁY. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 168; 
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) radną została wybrana: 

― SZCZERBA Beata Katarzyna, 
z listy nr 15 KWW MARIOLI SZNAJDER. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 159; 
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: 

― OCHNIK Wioletta Maria, 
z listy nr 14 KWW KRZYSZTOFA SZUMAŁY. 

 
 

Rozdział 59. 
Wybory do Rady Miejskiej w Miłakowie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4399. 
3. Karty do głosowania wydano 2323 osobom. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2326 osób, to jest 
52,88% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2275, to jest 97,81% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 51, 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 6, to jest 11,76%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 45, to jest 
88,24%  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 335; 
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) radnym został wybrany: 

― OBIAŁA Jan, 
z listy nr 18 KWW ALEKSANDRA GAWRYLUKA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 113; 

7) radnym został wybrany: 

― OPOKA Zbigniew Mikołaj, 
z listy nr 18 KWW ALEKSANDRA GAWRYLUKA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 121; 

7) radnym został wybrany: 

― NAGRABA Andrzej, 
z listy nr 18 KWW ALEKSANDRA GAWRYLUKA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 109; 

7) radną została wybrana: 

― GROMEK Marta Małgorzata, 
z listy nr 18 KWW ALEKSANDRA GAWRYLUKA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 128; 

7) radną została wybrana: 

― WALCZYK Hanna, 
z listy nr 18 KWW ALEKSANDRA GAWRYLUKA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 93; 

7) radnym został wybrany: 

― STRYJEK Mirosław, 
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 325; 
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: 

― PEŁKA 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 369; 
4) karty do głosowania wydano 148 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 149; 

6) głosów ważnych oddano 144; 

7) radną została wybrana: 

― ARCISZEWSKA Lidia Gabriela, 
z listy nr 18 KWW ALEKSANDRA GAWRYLUKA. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 292; 
4) karty do głosowania wydano 171 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 171; 

6) głosów ważnych oddano 164; 

7) radną została wybrana: 

― MACHNYK Aneta, 
z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 370; 
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: 

― ZALEWA Henryk, 
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 301; 
4) karty do głosowania wydano 202 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203; 

6) głosów ważnych oddano 200; 

7) radnym został wybrany: 

― PROĆ Roman, 
z listy nr 18 KWW ALEKSANDRA GAWRYLUKA. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 263; 
4) karty do głosowania wydano 167 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 169; 

6) głosów ważnych oddano 166; 

7) radną została wybrana: 

― GOŁĘBIEWSKA-FARYS Justyna, 
z listy nr 18 KWW ALEKSANDRA GAWRYLUKA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 137; 

7) radnym został wybrany: 

― KUSZPIT Henryk, 
z listy nr 18 KWW ALEKSANDRA GAWRYLUKA. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 371; 
4) karty do głosowania wydano 200 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 199; 

6) głosów ważnych oddano 190; 

7) radną została wybrana: 

― STEC Ewa Wioletta, 
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z listy nr 18 KWW ALEKSANDRA GAWRYLUKA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 270; 
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: 

― BOCZULAK Michał, 
z listy nr 18 KWW ALEKSANDRA GAWRYLUKA. 

 
 

Rozdział 60. 
Wybory do Rady Gminy Miłki 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2786. 
3. Karty do głosowania wydano 1459 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1459 osób, to jest 

52,37% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1434, to jest 98,29% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 25, 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 8, to jest 32,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 13, 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 216; 
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: 

― DORBACH Tomasz, 
z listy nr 15 KWW ,,NOWOCZESNA WIEŚ". 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 172; 
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) radną została wybrana: 

― PUKA Izabela Anna, 
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 157 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 157; 

6) głosów ważnych oddano 152; 

7) radnym został wybrany: 

― GÓRSKI Dariusz 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 205; 
4) karty do głosowania wydano 106 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 106; 

6) głosów ważnych oddano 100; 

7) radną została wybrana: 

― CIŻ Marta, 
z listy nr 15 KWW ,,NOWOCZESNA WIEŚ". 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 217; 
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) radnym został wybrany: 

― IDEK Andrzej Stanisław, 
z listy nr 15 KWW ,,NOWOCZESNA WIEŚ". 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 224; 
4) karty do głosowania wydano 151 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 151; 

6) głosów ważnych oddano 150; 

7) radną została wybrana: 

― KURPIEL Anna Marzanna, 
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 256; 
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) radną została wybrana: 

― TECH Barbara, 
z listy nr 15 KWW ,,NOWOCZESNA WIEŚ". 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 166; 
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: 

― DOMINIUK Józef, 
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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 168; 
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: 

― GUJDA Tomasz, 
z listy nr 16 KWW AKTYWNA WIEŚ WYSZOWATE. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 245; 
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: 

― CHMIELEWSKI Przemysław, 
z listy nr 15 KWW ,,NOWOCZESNA WIEŚ". 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 167; 
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) radną została wybrana: 

― FEDOROWICZ Elżbieta Bogusława, 
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 176 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 176; 

6) głosów ważnych oddano 176; 
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7) radnym został wybrany: 

― CIMOCHOWSKI Jacek, 
z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― CELEP Danuta Katarzyna, 
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 157; 
4) karty do głosowania wydano 59 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 59; 

6) głosów ważnych oddano 57; 

7) radną została wybrana: 

― ZALEWSKA Edyta, 
z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― WIĘSYK Marta, 
z listy nr 15 KWW ,,NOWOCZESNA WIEŚ". 

 
 

Rozdział 61. 
Wybory do Rady Miejskiej w Miłomłynie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4045, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 2101 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2100 osób, to jest 

51,92% uprawnionych do głosowania. 



273 

5. Głosów ważnych oddano 2038, to jest 97,05% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 62, to jest 2,95% 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 11,29%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 55, to jest 
88,71%  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 359; 
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) radną została wybrana: 

― PIERZCHAŁA Małgorzata, 
z listy nr 18 KWW MAŁGORZATY PIERZCHAŁA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 197; 

7) radną została wybrana: 

― DÜFORMANTEL Małgorzata Wanda, 
z listy nr 19 KWW STANISŁAWA SIWKOWSKIEGO. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 281, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 154 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 154; 

6) głosów ważnych oddano 148; 

7) radnym został wybrany: 

― KASPRZAK Tomasz, 
z listy nr 17 KWW STANISŁAWA BRZOZOWSKIEGO. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 259; 
4) karty do głosowania wydano 132 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 133; 

6) głosów ważnych oddano 131; 

7) radnym został wybrany: 

― ANTOSZEWSKI Piotr, 
z listy nr 18 KWW MAŁGORZATY PIERZCHAŁA. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 225; 
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) radną została wybrana: 

― KRÓL Alina, 
z listy nr 19 KWW STANISŁAWA SIWKOWSKIEGO. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 249; 
4) karty do głosowania wydano 140 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 140; 

6) głosów ważnych oddano 134; 

7) radnym został wybrany: 

― KRZYKOWSKI Andrzej Krzysztof, 
z listy nr 19 KWW STANISŁAWA SIWKOWSKIEGO. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 329; 
4) karty do głosowania wydano 158 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 157; 

6) głosów ważnych oddano 149; 

7) radnym został wybrany: 

― ANDRUSZKIEWICZ Szymon Krzysztof, 
z listy nr 17 KWW STANISŁAWA BRZOZOWSKIEGO. 

 

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 61 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 61; 

6) głosów ważnych oddano 59; 

7) radną została wybrana: 

― ZABOROWSKA Małgorzata Anna, 
z listy nr 17 KWW STANISŁAWA BRZOZOWSKIEGO. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 254; 
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: 

― KARABINOWSKA Joanna Krystyna, 
z listy nr 19 KWW STANISŁAWA SIWKOWSKIEGO. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 235, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

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) radną została wybrana: 

― JAKUBCZYK Nadzieja, 
z listy nr 19 KWW STANISŁAWA SIWKOWSKIEGO. 
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11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 239; 
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: 

― LIPKA Ewa Izabela, 
z listy nr 17 KWW STANISŁAWA BRZOZOWSKIEGO. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 288; 
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: 

― ŻMIJEWSKI Grzegorz, 
z listy nr 21 KWW DROGA. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 331; 
4) karty do głosowania wydano 152 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 

6) głosów ważnych oddano 143; 

7) radnym został wybrany: 

― KIJAŃSKI Krzysztof, 
z listy nr 19 KWW STANISŁAWA SIWKOWSKIEGO. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 188; 
4) karty do głosowania wydano 96 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 96; 

6) głosów ważnych oddano 94; 

7) radnym został wybrany: 

― SOBÓTKO Mirosław Zbigniew, 
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z listy nr 19 KWW STANISŁAWA SIWKOWSKIEGO. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 284; 
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) radnym został wybrany: 

― GRZĘDA Marek, 
z listy nr 19 KWW STANISŁAWA SIWKOWSKIEGO. 

 
 

Rozdział 62. 
Wybory do Rady Miejskiej w Młynarach 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3637. 
3. Karty do głosowania wydano 1992 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1992 osób, to jest 

54,77% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1951, to jest 97,94% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 41, 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 5, to jest 12,20%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 36, to jest 
87,80%  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 335; 
4) karty do głosowania wydano 205 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 205; 

6) głosów ważnych oddano 197; 

7) radnym został wybrany: 

― MAŁECKI Tadeusz Marek, 
z listy nr 14 KWW MARKA MISZTALA DOBRA GMINA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 160; 

7) radną została wybrana: 

― ORŁOWSKA Jadwiga, 
z listy nr 15 KWW RENATY BEDNARCZYK. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 257; 
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: 

― FIODOROWICZ Krzysztof, 
z listy nr 16 KWW JERZEGO BRZOZOWSKIEGO. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 178; 
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) radną została wybrana: 

― KOŚCIELSKA Agnieszka Barbara, 
z listy nr 14 KWW MARKA MISZTALA DOBRA GMINA. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 203; 
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: 

― SŁOMSKA Maria, 
z listy nr 14 KWW MARKA MISZTALA DOBRA GMINA. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 231; 
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: 

― MACIUSZONEK Anna, 
z listy nr 14 KWW MARKA MISZTALA DOBRA GMINA. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

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 127; 

7) radnym został wybrany: 

― WANDROWSKI Tadeusz, 
z listy nr 15 KWW RENATY BEDNARCZYK. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 212; 
4) karty do głosowania wydano 101 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 101; 

6) głosów ważnych oddano 100; 

7) radną została wybrana: 

― DZIĘCIOŁ Małgorzata Zuzanna, 
z listy nr 16 KWW JERZEGO BRZOZOWSKIEGO. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 278; 
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: 

― KMITO Beata, 
z listy nr 16 KWW JERZEGO BRZOZOWSKIEGO. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 105; 

7) radnym został wybrany: 

― JÓŹWIAK Karol, 
z listy nr 15 KWW RENATY BEDNARCZYK. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 245; 
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) radną została wybrana: 

― MAŁA Katarzyna Angelika, 
z listy nr 15 KWW RENATY BEDNARCZYK. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 107; 

7) radną została wybrana: 

― KORYBSKA Justyna, 
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z listy nr 15 KWW RENATY BEDNARCZYK. 
 

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

6) głosów ważnych oddano 120; 

7) radnym został wybrany: 

― FLORCZYK Andrzej, 
z listy nr 15 KWW RENATY BEDNARCZYK. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 257; 
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) radną została wybrana: 

― CHABROS - DUSZA Regina, 
z listy nr 15 KWW RENATY BEDNARCZYK. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 155; 

7) radnym został wybrany: 

― KOPYCIŃSKI Jarosław, 
z listy nr 14 KWW MARKA MISZTALA DOBRA GMINA. 

 
 

Rozdział 63. 
Wybory do Rady Gminy Mrągowo 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6358, w tym 2 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 3319 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3308 osób, to jest 

52,03% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 3248, to jest 98,19% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 60, 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 11, to jest 18,33%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 417; 
4) karty do głosowania wydano 240 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 239; 

6) głosów ważnych oddano 236; 

7) radnym został wybrany: 

― LANGE Janusz Tadeusz, 
z listy nr 17 KWW PIOTRA PIERCEWICZA. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 467; 
4) karty do głosowania wydano 204 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203; 

6) głosów ważnych oddano 202; 

7) radnym został wybrany: 

― KULIK Sylwester Krzysztof, 
z listy nr 17 KWW PIOTRA PIERCEWICZA. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 548; 
4) karty do głosowania wydano 324 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 324; 

6) głosów ważnych oddano 309; 

7) radnym został wybrany: 

― KULIK Henryk, 
z listy nr 17 KWW PIOTRA PIERCEWICZA. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 505; 
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: 

― SZCZERBA Danuta Barbara, 
z listy nr 17 KWW PIOTRA PIERCEWICZA. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 478; 
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: 

― CIOŁEK Robert, 
z listy nr 16 KWW MIĘDZYGMINNY KOMITET WYBORCZY. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 412; 
4) karty do głosowania wydano 202 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 202; 

6) głosów ważnych oddano 202; 

7) radną została wybrana: 

― GRZESIAK Marianna, 
z listy nr 17 KWW PIOTRA PIERCEWICZA. 
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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 87 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 87; 

6) głosów ważnych oddano 84; 

7) radną została wybrana: 

― BAŁDYGA Teresa, 
z listy nr 17 KWW PIOTRA PIERCEWICZA. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 452; 
4) karty do głosowania wydano 226 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 217; 

6) głosów ważnych oddano 210; 

7) radnym został wybrany: 

― MIKŁASZ Tomasz, 
z listy nr 15 KWW J.KRASIŃSKIEGO. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 325, w tym 2 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi; 

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) radną została wybrana: 

― JODKOWSKA Ewelina, 
z listy nr 17 KWW PIOTRA PIERCEWICZA. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 404; 
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) radnym został wybrany: 
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― NICEWICZ Adam Paweł, 
z listy nr 17 KWW PIOTRA PIERCEWICZA. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 473; 
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: 

― MATUSIAK Andrzej, 
z listy nr 17 KWW PIOTRA PIERCEWICZA. 

 

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 251; 

6) głosów ważnych oddano 244; 

7) radnym został wybrany: 

― SZAREK Wiesław Andrzej, 
z listy nr 17 KWW PIOTRA PIERCEWICZA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 180; 

7) radnym został wybrany: 

― GLEBA Witold, 
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 451; 
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: 

― CHOJNICKA Małgorzata, 
z listy nr 17 KWW PIOTRA PIERCEWICZA. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 375; 
4) karty do głosowania wydano 197 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 197; 

6) głosów ważnych oddano 196; 

7) radnym został wybrany: 

― SZOSTEK Grzegorz, 
z listy nr 17 KWW PIOTRA PIERCEWICZA. 

 
 

Rozdział 64. 
Wybory do Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2643, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 
3. Karty do głosowania wydano 1228 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1228 osób, to jest 

46,46% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1195, to jest 97,31% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 33, to jest 2,69% 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 18,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 27, to jest 
81,82%  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 9 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 2, nr 4, nr 7, 
nr 8, nr 9, nr 11, nr 12, nr 13, 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 607; 
4) karty do głosowania wydano 284 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 284; 

6) głosów ważnych oddano 271; 

7) radnym został wybrany: 

― DOMŻALSKI Zdzisław Andrzej, 
z listy nr 14 KWW TOMASZA WARUSZEWSKIEGO. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― KARWOWSKI Józef, 
z listy nr 14 KWW TOMASZA WARUSZEWSKIEGO. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 468; 
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: 

― TURULSKI Grzegorz, 
z listy nr 14 KWW TOMASZA WARUSZEWSKIEGO. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― DAJOS Mirosław Jan, 
z listy nr 14 KWW TOMASZA WARUSZEWSKIEGO. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 369; 
4) karty do głosowania wydano 168 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168; 
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6) głosów ważnych oddano 165; 

7) radną została wybrana: 

― WŁODARSKA Edyta, 
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 327; 
4) karty do głosowania wydano 153 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153; 

6) głosów ważnych oddano 148; 

7) radną została wybrana: 

― GORZKA Edyta, 
z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― PIEŃCZEWSKI Andrzej Adam, 
z listy nr 14 KWW TOMASZA WARUSZEWSKIEGO. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― GIZIEWSKA Barbara Katarzyna, 
z listy nr 14 KWW TOMASZA WARUSZEWSKIEGO. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― MIECZNIKOWSKI Marek Paweł, 
z listy nr 14 KWW TOMASZA WARUSZEWSKIEGO. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 550, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 258 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 258; 

6) głosów ważnych oddano 251; 

7) radnym został wybrany: 

― JADANOWSKI Piotr Arkadiusz, 
z listy nr 14 KWW TOMASZA WARUSZEWSKIEGO. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― WIŚNIEWSKI Zbigniew, 
z listy nr 14 KWW TOMASZA WARUSZEWSKIEGO. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― SIEŃSKA Halina, 
z listy nr 14 KWW TOMASZA WARUSZEWSKIEGO. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― JAKUBOWSKI Karol, 
z listy nr 14 KWW TOMASZA WARUSZEWSKIEGO. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 322; 
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: 

― DEMBIŃSKI Krzysztof, 
z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― PODWOJEWSKI Zbigniew Czesław, 
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z listy nr 14 KWW TOMASZA WARUSZEWSKIEGO. 
 

 

Rozdział 65. 
Wybory do Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8393. 
3. Karty do głosowania wydano 4562 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4543 osób, to jest 

54,13% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 4394, to jest 96,72% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 149, to jest 3,28% 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 19,46%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 120, to jest 
80,54%  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 470; 
4) karty do głosowania wydano 211 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 211; 

6) głosów ważnych oddano 207; 

7) radnym został wybrany: 

― URBANOWSKI Mirosław Stanisław, 
z listy nr 18 KWW MIROSŁAWA URBANOWSKIEGO. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 575; 
4) karty do głosowania wydano 260 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 259; 

6) głosów ważnych oddano 253; 

7) radnym został wybrany: 

― HOPPE Krzysztof Kazimierz, 
z listy nr 17 KWW "DLA MIESZKAŃCÓW". 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 459; 
4) karty do głosowania wydano 255 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 255; 

6) głosów ważnych oddano 248; 

7) radnym został wybrany: 

― STRAUS Adam, 
z listy nr 19 KWW ADAMA STRAUS. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 617; 
4) karty do głosowania wydano 347 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 347; 

6) głosów ważnych oddano 330; 

7) radnym został wybrany: 

― JANKOWSKI Andrzej, 
z listy nr 17 KWW "DLA MIESZKAŃCÓW". 

 

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

6) głosów ważnych oddano 242; 

7) radnym został wybrany: 

― KŁOSOWSKI Adam Marian, 
z listy nr 17 KWW "DLA MIESZKAŃCÓW". 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 622; 
4) karty do głosowania wydano 315 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 315; 

6) głosów ważnych oddano 301; 

7) radnym został wybrany: 

― KUBACKI Mieczysław, 
z listy nr 17 KWW "DLA MIESZKAŃCÓW". 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 682; 
4) karty do głosowania wydano 367 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 367; 

6) głosów ważnych oddano 351; 

7) radnym został wybrany: 

― OBUCHOWSKI Jan Piotr, 
z listy nr 17 KWW "DLA MIESZKAŃCÓW". 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 562; 
4) karty do głosowania wydano 353 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 353; 

6) głosów ważnych oddano 344; 

7) radnym został wybrany: 

― WOLSKI Jacek Mieczysław, 
z listy nr 16 KWW LEONA PRUSAKOWSKIEGO. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 546; 
4) karty do głosowania wydano 307 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 307; 

6) głosów ważnych oddano 294; 

7) radnym został wybrany: 

― BOGUCKI Rafał, 
z listy nr 17 KWW "DLA MIESZKAŃCÓW". 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 556; 
4) karty do głosowania wydano 280 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 270; 

6) głosów ważnych oddano 258; 

7) radnym został wybrany: 

― SMUKAŁA Daniel, 
z listy nr 16 KWW LEONA PRUSAKOWSKIEGO. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 595; 
4) karty do głosowania wydano 316 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 316; 

6) głosów ważnych oddano 307; 

7) radną została wybrana: 

― CZERNYSZ Mirosława Ewa, 
z listy nr 17 KWW "DLA MIESZKAŃCÓW". 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 568; 
4) karty do głosowania wydano 348 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 348; 

6) głosów ważnych oddano 334; 

7) radnym został wybrany: 

― NADOLSKI Andrzej Zbigniew, 
z listy nr 17 KWW "DLA MIESZKAŃCÓW". 

 

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

6) głosów ważnych oddano 297; 

7) radną została wybrana: 

― BOBER Barbara Lidia, 
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z listy nr 16 KWW LEONA PRUSAKOWSKIEGO. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 544; 
4) karty do głosowania wydano 309 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 306; 

6) głosów ważnych oddano 302; 

7) radnym został wybrany: 

― OELBERG Jarosław Włodzimierz, 
z listy nr 17 KWW "DLA MIESZKAŃCÓW". 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 556; 
4) karty do głosowania wydano 339 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 334; 

6) głosów ważnych oddano 326; 

7) radnym został wybrany: 

― SZPANOWSKI Piotr Paweł, 
z listy nr 17 KWW "DLA MIESZKAŃCÓW". 

 
 

Rozdział 66. 
Wybory do Rady Miejskiej w Olsztynku 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10791. 
3. Karty do głosowania wydano 5388 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5387 osób, to jest 

49,92% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 5277, to jest 97,96% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 110, 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 16, to jest 14,55%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 94, to jest 
85,45%  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 554; 
4) karty do głosowania wydano 355 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 355; 

6) głosów ważnych oddano 353; 

7) radnym został wybrany: 

― GRZESZCZAK Michał Przemysław, 
z listy nr 16 KWW OLSZTYNEK - GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 644; 
4) karty do głosowania wydano 318 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 318; 

6) głosów ważnych oddano 306; 

7) radnym został wybrany: 

― LEWANDOWSKI Roman Andrzej, 
z listy nr 16 KWW OLSZTYNEK - GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 803; 
4) karty do głosowania wydano 407 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 407; 

6) głosów ważnych oddano 390; 

7) radnym został wybrany: 

― DUMKA Robert Paweł, 
z listy nr 14 KWW NASZA GMINA OLSZTYNEK. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 671; 
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4) karty do głosowania wydano 320 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 320; 

6) głosów ważnych oddano 312; 

7) radnym został wybrany: 

― WARAKSA Robert, 
z listy nr 16 KWW OLSZTYNEK - GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 885; 
4) karty do głosowania wydano 417 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 416; 

6) głosów ważnych oddano 400; 

7) radną została wybrana: 

― WOŹNICKA Alicja Marianna, 
z listy nr 16 KWW OLSZTYNEK - GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 886; 
4) karty do głosowania wydano 398 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 398; 

6) głosów ważnych oddano 386; 

7) radną została wybrana: 

― PISAREWICZ Irena Łucja, 
z listy nr 16 KWW OLSZTYNEK - GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 419; 

7) radnym został wybrany: 

― ZAKRZEWSKI Mariusz, 
z listy nr 18 KWW GMINA OLSZTYNEK - OTWARCI NA ZMIANY. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 707; 
4) karty do głosowania wydano 372 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 372; 

6) głosów ważnych oddano 367; 

7) radnym został wybrany: 

― LACHOWICZ Ryszard, 
z listy nr 14 KWW NASZA GMINA OLSZTYNEK. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 601; 
4) karty do głosowania wydano 292 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 292; 

6) głosów ważnych oddano 282; 

7) radnym został wybrany: 

― ORŁOWSKI Ryszard, 
z listy nr 16 KWW OLSZTYNEK - GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 547; 
4) karty do głosowania wydano 260 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 260; 

6) głosów ważnych oddano 260; 

7) radnym został wybrany: 

― WOJDA Andrzej, 
z listy nr 16 KWW OLSZTYNEK - GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 554; 
4) karty do głosowania wydano 229 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 228; 

6) głosów ważnych oddano 225; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWALSKI Krzysztof Antoni, 
z listy nr 16 KWW OLSZTYNEK - GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ. 
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12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 756; 
4) karty do głosowania wydano 405 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 405; 

6) głosów ważnych oddano 402; 

7) radnym został wybrany: 

― SALWIN Andrzej, 
z listy nr 16 KWW OLSZTYNEK - GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 813; 
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) radnym został wybrany: 

― GŁOWACZ Jerzy Andrzej, 
z listy nr 15 KWW „AIN„. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 905; 
4) karty do głosowania wydano 500 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 501; 

6) głosów ważnych oddano 495; 

7) radnym został wybrany: 

― DRASZEK Rafał Krystian, 
z listy nr 15 KWW „AIN„. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 724; 
4) karty do głosowania wydano 333 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 333; 

6) głosów ważnych oddano 329; 

7) radnym został wybrany: 

― PIEŃKOWSKI Stefan, 
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z listy nr 14 KWW NASZA GMINA OLSZTYNEK. 
 

 

Rozdział 67. 
Wybory do Rady Miejskiej w Ornecie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9735, w tym 3 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 4954 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4956 osób, to jest 

50,91% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 4819, to jest 97,24% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 137, 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 31, to jest 22,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 106, to jest 
77,37%  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 426, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 234 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim; 

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

6) głosów ważnych oddano 232; 

7) radnym został wybrany: 

― PASŁAWSKI Krzysztof, 
z listy nr 15 KWW PIĘCIU GMIN. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 589, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 266 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 266; 

6) głosów ważnych oddano 259; 

7) radnym został wybrany: 

― KOGUT Daniel, 
z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH 
SAMORZĄDOWCÓW. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 980, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 535 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 535; 

6) głosów ważnych oddano 523; 

7) radnym został wybrany: 

― KACZMAREK Adam Paweł, 
z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH 
SAMORZĄDOWCÓW. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 682; 
4) karty do głosowania wydano 404 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 403; 

6) głosów ważnych oddano 394; 

7) radną została wybrana: 

― OŁTUSZEWSKA Marzena Maria, 
z listy nr 15 KWW PIĘCIU GMIN. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 624; 
4) karty do głosowania wydano 350 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 350; 
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6) głosów ważnych oddano 339; 

7) radnym został wybrany: 

― JUNKO 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 543; 
4) karty do głosowania wydano 274 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 275; 

6) głosów ważnych oddano 266; 

7) radnym został wybrany: 

― UZAR Józef, 
z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH 
SAMORZĄDOWCÓW. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 464; 
4) karty do głosowania wydano 199 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 199; 

6) głosów ważnych oddano 180; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWIESZKO Bogdan, 
z listy nr 15 KWW PIĘCIU GMIN. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 629; 
4) karty do głosowania wydano 304 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 304; 

6) głosów ważnych oddano 294; 

7) radnym został wybrany: 

― SALAMONIK Andrzej Mieczysław, 
z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH 
SAMORZĄDOWCÓW. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 646; 
4) karty do głosowania wydano 306 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 307; 

6) głosów ważnych oddano 299; 

7) radnym został wybrany: 

― BANUCHA Krzysztof Jan, 
z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH 
SAMORZĄDOWCÓW. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 400; 

7) radną została wybrana: 

― KAMIŃSKA Danuta, 
z listy nr 15 KWW PIĘCIU GMIN. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 806; 
4) karty do głosowania wydano 410 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 411; 

6) głosów ważnych oddano 398; 

7) radnym został wybrany: 

― JOTKO Marcin Krzysztof, 
z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH 
SAMORZĄDOWCÓW. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 686; 
4) karty do głosowania wydano 345 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 345; 

6) głosów ważnych oddano 336; 

7) radnym został wybrany: 

― SKOWYRSKI Paweł, 
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z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH 
SAMORZĄDOWCÓW. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 738; 
4) karty do głosowania wydano 378 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 378; 

6) głosów ważnych oddano 371; 

7) radnym został wybrany: 

― FERENC Ryszard Franciszek, 
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 532; 
4) karty do głosowania wydano 282 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 282; 

6) głosów ważnych oddano 276; 

7) radnym został wybrany: 

― ROŃDA Emil Mateusz, 
z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH 
SAMORZĄDOWCÓW. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 647; 
4) karty do głosowania wydano 259 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 259; 

6) głosów ważnych oddano 252; 

7) radnym został wybrany: 

― WIDERSKI Krzysztof Marcin, 
z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH 
SAMORZĄDOWCÓW. 

 
 

Rozdział 68. 
Wybory do Rady Miejskiej w Orzyszu 
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Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7260. 
3. Karty do głosowania wydano 3749 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3748 osób, to jest 

51,63% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 3622, to jest 96,64% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 126, to jest 3,36% 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 21,43%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 99, 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 509; 
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: 

― MIKUCKA Halina, 
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 523; 
4) karty do głosowania wydano 266 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 266; 

6) głosów ważnych oddano 246; 

7) radną została wybrana: 

― PILARCZYK Anna, 
z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
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3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 406; 
4) karty do głosowania wydano 233 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 232; 

6) głosów ważnych oddano 224; 

7) radną została wybrana: 

― ZAREMBA Dominika, 
z listy nr 15 KWW MŁODZI DLA ORZYSZA. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 643; 
4) karty do głosowania wydano 348 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 349; 

6) głosów ważnych oddano 341; 

7) radnym został wybrany: 

― ZAREMBA Adam Kazimierz, 
z listy nr 15 KWW MŁODZI DLA ORZYSZA. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 446; 
4) karty do głosowania wydano 229 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 229; 

6) głosów ważnych oddano 220; 

7) radnym został wybrany: 

― JASIŃSKI Zbigniew, 
z listy nr 16 KWW NM. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 494; 
4) karty do głosowania wydano 277 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 277; 

6) głosów ważnych oddano 257; 

7) radnym został wybrany: 

― GRĄDZKI Krzysztof, 
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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 398; 
4) karty do głosowania wydano 220 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 220; 

6) głosów ważnych oddano 211; 

7) radną została wybrana: 

― SIENKIEWICZ Dorota, 
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 538; 
4) karty do głosowania wydano 300 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 299; 

6) głosów ważnych oddano 294; 

7) radną została wybrana: 

― STANKIEWICZ Ewa Magda, 
z listy nr 15 KWW MŁODZI DLA ORZYSZA. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 538; 
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) radną została wybrana: 

― KIEWLAK Wioletta Jolanta, 
z listy nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 517; 
4) karty do głosowania wydano 257 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 257; 

6) głosów ważnych oddano 248; 
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7) radnym został wybrany: 

― MYKA 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 493; 
4) karty do głosowania wydano 228 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 228; 

6) głosów ważnych oddano 217; 

7) radnym został wybrany: 

― ROGIŃSKI Andrzej Antoni, 
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 457; 
4) karty do głosowania wydano 244 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 244; 

6) głosów ważnych oddano 243; 

7) radnym został wybrany: 

― KIZLING 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 437; 
4) karty do głosowania wydano 203 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203; 

6) głosów ważnych oddano 194; 

7) radnym został wybrany: 

― MAJEWSKI 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 417; 
4) karty do głosowania wydano 195 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 195; 

6) głosów ważnych oddano 189; 

7) radnym został wybrany: 

― KSIĄŻEK 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 444; 
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: 

― KRAWCZYK Zbigniew, 
z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 

 
 

Rozdział 69. 
Wybory do Rady Gminy Ostróda 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11877. 
3. Karty do głosowania wydano 6146 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6059 osób, to jest 

51,01% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 5921, to jest 97,72% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 138, 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 
oddano 35, to jest 25,36%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 103, to jest 
74,64%  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 5, 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 955; 
4) karty do głosowania wydano 414 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 414; 

6) głosów ważnych oddano 405; 

7) radnym został wybrany: 

― SADOWSKI Dawid, 
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 1133; 
4) karty do głosowania wydano 528 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 528; 

6) głosów ważnych oddano 522; 

7) radnym został wybrany: 

― MURASZKO Leszek, 
z listy nr 21 KWW "DOBRO WSPÓLNE". 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 864; 
4) karty do głosowania wydano 370 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 370; 

6) głosów ważnych oddano 365; 

7) radnym został wybrany: 

― WIŚNIEWSKI Józef, 
z listy nr 18 KWW WYBIERZMY BOGUSŁAWA FIJASA!. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1271; 
4) karty do głosowania wydano 705 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 705; 

6) głosów ważnych oddano 693; 

7) radnym został wybrany: 

― BARTNICKI Andrzej, 
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z listy nr 21 KWW "DOBRO WSPÓLNE". 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― BOJAR Witold, 
z listy nr 18 KWW WYBIERZMY BOGUSŁAWA FIJASA!. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1067; 
4) karty do głosowania wydano 600 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 601; 

6) głosów ważnych oddano 596; 

7) radną została wybrana: 

― LEWANDOWSKA Anna Ewa, 
z listy nr 18 KWW WYBIERZMY BOGUSŁAWA FIJASA!. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 726; 
4) karty do głosowania wydano 360 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 360; 

6) głosów ważnych oddano 350; 

7) radną została wybrana: 

― STABIŃSKA Barbara Teresa, 
z listy nr 21 KWW "DOBRO WSPÓLNE". 

 

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

6) głosów ważnych oddano 458; 

7) radnym został wybrany: 

― SZOSTEK Marek, 
z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU 
OSTRÓDA. 
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9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1191; 
4) karty do głosowania wydano 670 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 669; 

6) głosów ważnych oddano 658; 

7) radnym został wybrany: 

― WOLF Łukasz Andrzej, 
z listy nr 18 KWW WYBIERZMY BOGUSŁAWA FIJASA!. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 504; 
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: 

― SADOWSKI Janusz, 
z listy nr 18 KWW WYBIERZMY BOGUSŁAWA FIJASA!. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 572; 
4) karty do głosowania wydano 319 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 232; 

6) głosów ważnych oddano 214; 

7) radnym został wybrany: 

― SERAFIN Dominik, 
z listy nr 18 KWW WYBIERZMY BOGUSŁAWA FIJASA!. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 514; 
4) karty do głosowania wydano 312 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 312; 

6) głosów ważnych oddano 307; 

7) radnym został wybrany: 

― KLIMECKI Tomasz, 
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z listy nr 18 KWW WYBIERZMY BOGUSŁAWA FIJASA!. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 648; 
4) karty do głosowania wydano 370 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 370; 

6) głosów ważnych oddano 357; 

7) radnym został wybrany: 

― PAWSZYK Jarosław Adam, 
z listy nr 20 KWW WSPÓLNA GMINA OSTRÓDA. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 569; 
4) karty do głosowania wydano 327 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 327; 

6) głosów ważnych oddano 313; 

7) radną została wybrana: 

― CZOSSEK Wioletta, 
z listy nr 20 KWW WSPÓLNA GMINA OSTRÓDA. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 957; 
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: 

― NOWICKI Łukasz, 
z listy nr 18 KWW WYBIERZMY BOGUSŁAWA FIJASA!. 

 
 

Rozdział 70. 
Wybory do Rady Miejskiej w Pasłęku 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 15484. 
3. Karty do głosowania wydano 7247 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6990 osób, to jest 

45,14% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 6801, to jest 97,30% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 189, to jest 2,70% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 
oddano 56, to jest 29,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 133, to jest 
70,37%  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 1162; 
4) karty do głosowania wydano 668 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 667; 

6) głosów ważnych oddano 663; 

7) radną została wybrana: 

― SIELAWA Anna, 
z listy nr 14 KWW PASŁĘK RAZEM. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1035; 
4) karty do głosowania wydano 525 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 523; 

6) głosów ważnych oddano 496; 

7) radnym został wybrany: 

― TYLIŃSKI Jan Piotr, 
z listy nr 16 KW PASŁĘCZANIE. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1050; 
4) karty do głosowania wydano 555 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 555; 

6) głosów ważnych oddano 538; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWAL Krzysztof, 
z listy nr 16 KW PASŁĘCZANIE. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1164; 
4) karty do głosowania wydano 582 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 329; 

6) głosów ważnych oddano 322; 

7) radnym został wybrany: 

― FICAK Mariusz, 
z listy nr 16 KW PASŁĘCZANIE. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1030; 
4) karty do głosowania wydano 521 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 519; 

6) głosów ważnych oddano 503; 

7) radnym został wybrany: 

― SKALIJ Edward, 
z listy nr 16 KW PASŁĘCZANIE. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1067; 
4) karty do głosowania wydano 573 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 573; 

6) głosów ważnych oddano 557; 

7) radnym został wybrany: 

― MATUSZCZAK Marian, 
z listy nr 16 KW PASŁĘCZANIE. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1087; 
4) karty do głosowania wydano 461 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 462; 

6) głosów ważnych oddano 454; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚWIDERSKI Jan Piotr, 
z listy nr 16 KW PASŁĘCZANIE. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1160; 
4) karty do głosowania wydano 594 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 594; 

6) głosów ważnych oddano 582; 

7) radnym został wybrany: 

― OLBRYŚ Damian, 
z listy nr 14 KWW PASŁĘK RAZEM. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1132; 
4) karty do głosowania wydano 597 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 598; 

6) głosów ważnych oddano 588; 

7) radną została wybrana: 

― WASIUK Elżbieta Teresa, 
z listy nr 16 KW PASŁĘCZANIE. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 935; 
4) karty do głosowania wydano 339 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 339; 

6) głosów ważnych oddano 329; 

7) radnym został wybrany: 

― CIEŚLA Zbigniew, 
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z listy nr 16 KW PASŁĘCZANIE. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1029; 
4) karty do głosowania wydano 412 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 412; 

6) głosów ważnych oddano 399; 

7) radną została wybrana: 

― FURTAK Agnieszka Mariola, 
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 866; 
4) karty do głosowania wydano 308 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 308; 

6) głosów ważnych oddano 294; 

7) radnym został wybrany: 

― JUNIEWICZ Andrzej 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 926; 
4) karty do głosowania wydano 334 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 334; 

6) głosów ważnych oddano 319; 

7) radnym został wybrany: 

― WOJCIECHOWSKI Piotr, 
z listy nr 16 KW PASŁĘCZANIE. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 934; 
4) karty do głosowania wydano 382 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 381; 

6) głosów ważnych oddano 369; 
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7) radnym został wybrany: 

― ŁACHMAŃSKI Marek, 
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 907; 
4) karty do głosowania wydano 396 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 396; 

6) głosów ważnych oddano 388; 

7) radną została wybrana: 

― HULANICKA Elżbieta Ewa, 
z listy nr 14 KWW PASŁĘK RAZEM. 

 
 

Rozdział 71. 
Wybory do Rady Miejskiej w Pasymiu 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4335. 
3. Karty do głosowania wydano 2425 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2424 osób, to jest 

55,92% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 2376, to jest 98,02% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 48, 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 9, to jest 18,75%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 39, to jest 
81,25%  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 234; 
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: 

― KONOPKA Justyna Katarzyna, 
z listy nr 14 KWW BERNARDA MIUSA-WSPÓLNIE DLA 
MIESZKAŃCÓW. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 173; 

7) radną została wybrana: 

― AUGUSTOWSKA Jolanta, 
z listy nr 15 KWW NASZA ZIEMIA PASYMSKA. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 338; 
4) karty do głosowania wydano 160 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160; 

6) głosów ważnych oddano 156; 

7) radną została wybrana: 

― GRYCZKA Hanna Barbara, 
z listy nr 15 KWW NASZA ZIEMIA PASYMSKA. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 218; 
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: 

― KOTKIEWICZ Bożena, 
z listy nr 15 KWW NASZA ZIEMIA PASYMSKA. 
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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 114 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 114; 

6) głosów ważnych oddano 112; 

7) radnym został wybrany: 

― KOZIKOWSKI Andrzej, 
z listy nr 15 KWW NASZA ZIEMIA PASYMSKA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 210; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWALCZYK Adam Zdzisław, 
z listy nr 15 KWW NASZA ZIEMIA PASYMSKA. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 287; 
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) radnym został wybrany: 

― PIOTROWSKI Bogusław, 
z listy nr 15 KWW NASZA ZIEMIA PASYMSKA. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 365; 
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) radną została wybrana: 

― KOWALSKA Teresa Henryka, 



320 

z listy nr 15 KWW NASZA ZIEMIA PASYMSKA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 283; 
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: 

― TADAJ Karol Arnold, 
z listy nr 14 KWW BERNARDA MIUSA-WSPÓLNIE DLA 
MIESZKAŃCÓW. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 238; 
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: 

― ŻUK Michał, 
z listy nr 15 KWW NASZA ZIEMIA PASYMSKA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 138; 

7) radnym został wybrany: 

― SITKO Roman Dariusz, 
z listy nr 15 KWW NASZA ZIEMIA PASYMSKA. 

 

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 180 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 180; 
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6) głosów ważnych oddano 177; 

7) radną została wybrana: 

― ADAMCZYK Edyta Julia, 
z listy nr 15 KWW NASZA ZIEMIA PASYMSKA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 158; 

7) radnym został wybrany: 

― MAŁKIEWICZ Romuald, 
z listy nr 15 KWW NASZA ZIEMIA PASYMSKA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 220; 

7) radnym został wybrany: 

― WAŚ Aleksander, 
z listy nr 15 KWW NASZA ZIEMIA PASYMSKA. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 307; 
4) karty do głosowania wydano 198 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 198; 

6) głosów ważnych oddano 195; 

7) radnym został wybrany: 

― LENCZEWSKI Michał, 
z listy nr 15 KWW NASZA ZIEMIA PASYMSKA. 

 
 

Rozdział 72. 
Wybory do Rady Gminy Piecki 
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Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6133, w tym 4 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 3021 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3018 osób, to jest 

49,21% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 2956, to jest 97,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 62, to jest 2,05% 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 22,58%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 48, to jest 
77,42%  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 277; 
4) karty do głosowania wydano 105 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 104; 

6) głosów ważnych oddano 102; 

7) radnym został wybrany: 

― BAŁDYGA Łukasz, 
z listy nr 15 KWW AGNIESZKI ANNY KURCZEWSKIEJ. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 352; 
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) radną została wybrana: 
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― MATJASZYS Iwona Justyna, 
z listy nr 16 KWW TAK DLA ZMIANY. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 568; 
4) karty do głosowania wydano 248 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 248; 

6) głosów ważnych oddano 243; 

7) radnym został wybrany: 

― TRZCIŃSKI Stanisław, 
z listy nr 15 KWW AGNIESZKI ANNY KURCZEWSKIEJ. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 516, w tym 2 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi; 

4) karty do głosowania wydano 219 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi; 

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

6) głosów ważnych oddano 214; 

7) radnym został wybrany: 

― SEROWIK Paweł Michał, 
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 390; 
4) karty do głosowania wydano 224 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 223; 

6) głosów ważnych oddano 214; 

7) radną została wybrana: 

― KAMIŃSKA Małgorzata Joanna, 
z listy nr 15 KWW AGNIESZKI ANNY KURCZEWSKIEJ. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 423; 
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4) karty do głosowania wydano 196 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 196; 

6) głosów ważnych oddano 192; 

7) radną została wybrana: 

― ROLKA Wiesława, 
z listy nr 16 KWW TAK DLA ZMIANY. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 406, w tym 2 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi; 

4) karty do głosowania wydano 184 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 184; 

6) głosów ważnych oddano 178; 

7) radnym został wybrany: 

― BRODZIK 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 466; 
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) radną została wybrana: 

― BOBIŃSKA Emilia, 
z listy nr 15 KWW AGNIESZKI ANNY KURCZEWSKIEJ. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 208; 
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) radną została wybrana: 

― JARCZEWSKA Maria, 
z listy nr 16 KWW TAK DLA ZMIANY. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 581; 
4) karty do głosowania wydano 312 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 312; 

6) głosów ważnych oddano 307; 

7) radnym został wybrany: 

― LARENTA Adam, 
z listy nr 15 KWW AGNIESZKI ANNY KURCZEWSKIEJ. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 260; 
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: 

― JASINOWICZ Tomasz, 
z listy nr 15 KWW AGNIESZKI ANNY KURCZEWSKIEJ. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 540; 
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) radną została wybrana: 

― BZURA-NIKSA Justyna, 
z listy nr 15 KWW AGNIESZKI ANNY KURCZEWSKIEJ. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 168; 

7) radną została wybrana: 

― NADOLNA Maria, 
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z listy nr 15 KWW AGNIESZKI ANNY KURCZEWSKIEJ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 467; 
4) karty do głosowania wydano 242 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 242; 

6) głosów ważnych oddano 238; 

7) radną została wybrana: 

― BALCERCZYK Marzenna, 
z listy nr 15 KWW AGNIESZKI ANNY KURCZEWSKIEJ. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 382; 
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) radną została wybrana: 

― DWORCZAK Teresa, 
z listy nr 15 KWW AGNIESZKI ANNY KURCZEWSKIEJ. 

 
 

Rozdział 73. 
Wybory do Rady Miejskiej w Pieniężnie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5311. 
3. Karty do głosowania wydano 2914 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2915 osób, to jest 

54,89% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 2857, to jest 98,01% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 58, 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 19, to jest 32,76%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 39, to jest 
67,24%  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 349; 
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) radną została wybrana: 

― KARWECKA Agnieszka Małgorzata, 
z listy nr 17 KWW KAZIMIERZA KIEJDO. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 385; 
4) karty do głosowania wydano 229 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 229; 

6) głosów ważnych oddano 223; 

7) radną została wybrana: 

― WYRĘBAK-KOŁEK Kazimiera, 
z listy nr 17 KWW KAZIMIERZA KIEJDO. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 323; 
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: 

― KUROWSKI Bartosz, 
z listy nr 17 KWW KAZIMIERZA KIEJDO. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 336; 
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4) karty do głosowania wydano 189 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 189; 

6) głosów ważnych oddano 180; 

7) radną została wybrana: 

― MICHALKIEWICZ Maria, 
z listy nr 18 KWW KRZYSZTOF KĄDZIOŁKA. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 287; 
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) radną została wybrana: 

― KIELSZNIA Grażyna, 
z listy nr 17 KWW KAZIMIERZA KIEJDO. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 339; 
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: 

― KACZMARCZYK Dariusz, 
z listy nr 17 KWW KAZIMIERZA KIEJDO. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 349; 
4) karty do głosowania wydano 207 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 207; 

6) głosów ważnych oddano 205; 

7) radnym został wybrany: 

― ASTRAMOWICZ Jan, 
z listy nr 18 KWW KRZYSZTOF KĄDZIOŁKA. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 303; 
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) radną została wybrana: 

― CHOCIEJ Monika, 
z listy nr 17 KWW KAZIMIERZA KIEJDO. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 453; 
4) karty do głosowania wydano 115 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 115; 

6) głosów ważnych oddano 114; 

7) radną została wybrana: 

― RATAJ Teresa Alicja, 
z listy nr 17 KWW KAZIMIERZA KIEJDO. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 348; 
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) radną została wybrana: 

― WOŹNA Wioleta Jolanta, 
z listy nr 17 KWW KAZIMIERZA KIEJDO. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 438; 
4) karty do głosowania wydano 237 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 237; 

6) głosów ważnych oddano 227; 

7) radnym został wybrany: 

― PONICHTERA Bogdan, 
z listy nr 17 KWW KAZIMIERZA KIEJDO. 
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12. Okręg wyborczy nr 12: 

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 225; 

7) radnym został wybrany: 

― BONCAL Jan Dariusz, 
z listy nr 17 KWW KAZIMIERZA KIEJDO. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 365; 
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) radnym został wybrany: 

― KISIEL Krzysztof, 
z listy nr 17 KWW KAZIMIERZA KIEJDO. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 329; 
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: 

― SŁODKIEWICZ Artur, 
z listy nr 18 KWW KRZYSZTOF KĄDZIOŁKA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 166; 

7) radną została wybrana: 

― MICKA Sylwia Katarzyna, 
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z listy nr 17 KWW KAZIMIERZA KIEJDO. 
 

 

Rozdział 74. 
Wybory do Rady Gminy Płoskinia 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 399. 
3. Karty do głosowania wydano 172 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 172 osób, to jest 43,11% 

uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 169, to jest 98,26% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 3, 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 1, to jest 33,33%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 2, 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. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 12 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 1, nr 2, nr 
3, nr 4, nr 6, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 15, 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: 
― JACKOWSKA Joanna, 
z listy nr 18 KWW ZBIGNIEW KOWALSKI. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― SOBOLEWSKA Elżbieta, 
z listy nr 18 KWW ZBIGNIEW KOWALSKI. 
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3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― GRZYWACZEWSKI Waldemar, 
z listy nr 18 KWW ZBIGNIEW KOWALSKI. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― MOSKIEWICZ Bogdan, 
z listy nr 18 KWW ZBIGNIEW KOWALSKI. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 153; 
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) radnym został wybrany: 

― PIELA Władysław Krzysztof, 
z listy nr 21 KWW LOKALNI PATRIOCI. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― DĄBROWA Remigiusz Kazimierz, 
z listy nr 18 KWW ZBIGNIEW KOWALSKI. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 141; 
4) karty do głosowania wydano 57 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 57; 

6) głosów ważnych oddano 56; 

7) radnym został wybrany: 

― GRANAT Marek, 
z listy nr 18 KWW ZBIGNIEW KOWALSKI. 

 



333 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― BREWCZAK Franciszek, 
z listy nr 18 KWW ZBIGNIEW KOWALSKI. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― KUCKO Edyta Joanna, 
z listy nr 19 KWW EDYTY KUCKO. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― GĘBORYS Janusz Adam, 
z listy nr 18 KWW ZBIGNIEW KOWALSKI. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― SZEPETA Piotr Henryk, 
z listy nr 18 KWW ZBIGNIEW KOWALSKI. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― MAKOWSKI Krzysztof, 
z listy nr 18 KWW ZBIGNIEW KOWALSKI. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― SOBOLEWSKI Paweł Bogusław, 
z listy nr 18 KWW ZBIGNIEW KOWALSKI. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 105; 
4) karty do głosowania wydano 51 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 51; 

6) głosów ważnych oddano 50; 

7) radną została wybrana: 

― JABŁOŃSKA-CHOCZAJ Renata, 
z listy nr 20 KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― GORZKOWSKA Renata Agnieszka, 
z listy nr 18 KWW ZBIGNIEW KOWALSKI. 

 
 

Rozdział 75. 
Wybory do Rady Gminy Płośnica 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4367. 
3. Karty do głosowania wydano 2385 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2385 osób, to jest 

54,61% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 2334, to jest 97,86% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 51, to jest 2,14% 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 33,33%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

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 411; 
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: 

― BAGNIEWSKA Sylwia, 
z listy nr 14 KWW SAMORZĄD 2018. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 239; 

7) radnym został wybrany: 

― BRESKI Michał, 
z listy nr 14 KWW SAMORZĄD 2018. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― KORNELSKI Krzysztof, 
z listy nr 14 KWW SAMORZĄD 2018. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 107; 

7) radnym został wybrany: 

― NOWAKOWSKI Marek, 
z listy nr 14 KWW SAMORZĄD 2018. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 314; 
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: 

― DZIOMBOWSKI Karol, 
z listy nr 14 KWW SAMORZĄD 2018. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 312; 
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: 

― GAJEK Tomasz, 
z listy nr 14 KWW SAMORZĄD 2018. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 280; 
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: 

― MACIEJEWSKI Grzegorz Józef, 
z listy nr 15 KWW SAMORZĄDOWE "UGRUPOWANIE LOKALNE". 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

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) radną została wybrana: 

― ŻUCHOWSKA Mirosława Bernadeta, 
z listy nr 14 KWW SAMORZĄD 2018. 
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9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 265; 
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: 

― BORKOWSKA Dorota, 
z listy nr 14 KWW SAMORZĄD 2018. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 130; 

7) radnym został wybrany: 

― PSZENNY Krzysztof Jacek, 
z listy nr 14 KWW SAMORZĄD 2018. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 185; 

7) radnym został wybrany: 

― SKONIECZEK Zbigniew Zenon, 
z listy nr 14 KWW SAMORZĄD 2018. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 197; 

7) radnym został wybrany: 

― DRAMIŃSKI Kazimierz, 
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z listy nr 14 KWW SAMORZĄD 2018. 
 

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

6) głosów ważnych oddano 175; 

7) radnym został wybrany: 

― LEMAŃSKI Damian, 
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 368; 
4) karty do głosowania wydano 180 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 180; 

6) głosów ważnych oddano 173; 

7) radnym został wybrany: 

― PSIUK Paweł, 
z listy nr 14 KWW SAMORZĄD 2018. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 106; 

7) radnym został wybrany: 

― MILER Jerzy Antoni, 
z listy nr 14 KWW SAMORZĄD 2018. 

 
 

Rozdział 76. 
Wybory do Rady Gminy w Pozezdrzu 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2518. 
3. Karty do głosowania wydano 1408 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1408 osób, to jest 

55,92% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1383, to jest 98,22% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 25, to jest 1,78% 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. 

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 241; 
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: 

― GROMADOWSKA Edyta Magdalena, 
z listy nr 16 KWW BOHDANA MOHYŁY. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 84; 

7) radną została wybrana: 

― PODPIRKA Renata, 
z listy nr 16 KWW BOHDANA MOHYŁY. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 145; 
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) radną została wybrana: 

― NOWACKA Katarzyna, 
z listy nr 16 KWW BOHDANA MOHYŁY. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 188; 
4) karty do głosowania wydano 108 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 108; 

6) głosów ważnych oddano 105; 

7) radnym został wybrany: 

― URBANOWICZ Franciszek Eugeniusz, 
z listy nr 16 KWW BOHDANA MOHYŁY. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― TYMCIO Mariola Anna, 
z listy nr 16 KWW BOHDANA MOHYŁY. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 101; 

7) radnym został wybrany: 

― RADZIEWICZ Krzysztof Piotr, 
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 242; 
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: 

― CIERNIAK Tomasz Mieczysław, 
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 124 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 124; 

6) głosów ważnych oddano 123; 

7) radnym został wybrany: 

― GRABIŃSKI Maciej Tomasz, 
z listy nr 16 KWW BOHDANA MOHYŁY. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 125; 

7) radną została wybrana: 

― FLISZKIEWICZ Ewa, 
z listy nr 16 KWW BOHDANA MOHYŁY. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 187; 
4) karty do głosowania wydano 101 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 101; 

6) głosów ważnych oddano 100; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁABACZ Ryszard, 
z listy nr 16 KWW BOHDANA MOHYŁY. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 129; 
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: 

― GINKOWSKA Barbara, 
z listy nr 16 KWW BOHDANA MOHYŁY. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 154; 
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: 

― SIKORSKI Tomasz, 
z listy nr 16 KWW BOHDANA MOHYŁY. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 136; 
4) karty do głosowania wydano 89 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 89; 

6) głosów ważnych oddano 88; 

7) radną została wybrana: 

― BANASZAK Marzena, 
z listy nr 16 KWW BOHDANA MOHYŁY. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 119; 
4) karty do głosowania wydano 77 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 77; 

6) głosów ważnych oddano 75; 

7) radnym został wybrany: 

― BORYSIEWICZ Stanisław, 
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z listy nr 16 KWW BOHDANA MOHYŁY. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 220; 
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: 

― STANISZEWSKI Mateusz, 
z listy nr 16 KWW BOHDANA MOHYŁY. 

 
 

Rozdział 77. 
Wybory do Rady Gminy Prostki 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5744. 
3. Karty do głosowania wydano 2919 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2919 osób, to jest 

50,82% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 2867, to jest 98,22% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 52, to jest 1,78% 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 13,46%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 40, to jest 
76,92%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 5, 
to jest 9,62%  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 419; 
4) karty do głosowania wydano 220 osobom; 



344 

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

6) głosów ważnych oddano 221; 

7) radnym został wybrany: 

― ROGIŃSKI Krzysztof, 
z listy nr 15 KWW JESTEŚMY DLA WAS. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 502; 
4) karty do głosowania wydano 291 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 289; 

6) głosów ważnych oddano 285; 

7) radną została wybrana: 

― FIEDOROWICZ Zofia, 
z listy nr 14 KWW RAFAŁ WILCZEWSKI - NOWA GENERACJA. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 341; 
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: 

― RATKIEWICZ Paweł, 
z listy nr 15 KWW JESTEŚMY DLA WAS. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 163; 

7) radnym został wybrany: 

― ZYSKOWSKI Kamil, 
z listy nr 15 KWW JESTEŚMY DLA WAS. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 305; 
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: 

― PURZECZKO Agnieszka Małgorzata, 
z listy nr 14 KWW RAFAŁ WILCZEWSKI - NOWA GENERACJA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 146; 

7) radnym został wybrany: 

― BARSZCZEWSKI Michał, 
z listy nr 16 KWW DOBRO WSPÓLNE. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 503; 
4) karty do głosowania wydano 268 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 268; 

6) głosów ważnych oddano 264; 

7) radnym został wybrany: 

― GŁADKOWSKI Krzysztof, 
z listy nr 19 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 201; 

7) radnym został wybrany: 

― KARWOWSKI Mariusz, 
z listy nr 15 KWW JESTEŚMY DLA WAS. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 445; 
4) karty do głosowania wydano 215 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 215; 

6) głosów ważnych oddano 211; 

7) radnym został wybrany: 

― BORKOWSKI Krzysztof, 
z listy nr 16 KWW DOBRO WSPÓLNE. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 396; 
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: 

― STROJECKI Henryk, 
z listy nr 14 KWW RAFAŁ WILCZEWSKI - NOWA GENERACJA. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 398; 
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) radną została wybrana: 

― KOMOSIŃSKA Jolanta, 
z listy nr 18 KWW AKTYWNA GMINA PROSTKI. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 364; 
4) karty do głosowania wydano 192 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 192; 

6) głosów ważnych oddano 184; 

7) radnym został wybrany: 

― KALINOWSKI Grzegorz, 



347 

z listy nr 14 KWW RAFAŁ WILCZEWSKI - NOWA GENERACJA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

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 227; 

7) radnym został wybrany: 

― KARWOWSKI Wiesław Eugeniusz, 
z listy nr 16 KWW DOBRO WSPÓLNE. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 257; 
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: 

― WOJCIECHOWSKI Witold, 
z listy nr 15 KWW JESTEŚMY DLA WAS. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 138; 

7) radnym został wybrany: 

― URWAN Zdzisław, 
z listy nr 16 KWW DOBRO WSPÓLNE. 

 
 

Rozdział 78. 
Wybory do Rady Gminy Purda 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6846, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 3798 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3797 osób, to jest 
55,46% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3716, to jest 97,87% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 81, to jest 2,13% 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 32,10%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 55, to jest 
67,90%  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 675; 
4) karty do głosowania wydano 427 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 427; 

6) głosów ważnych oddano 418; 

7) radnym został wybrany: 

― ZIENKIEWICZ Andrzej Jan, 
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 412; 
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: 

― CHOJNOWSKI Andrzej, 
z listy nr 14 KWW PIOTR PŁOSKI. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 449; 
4) karty do głosowania wydano 254 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 254; 

6) głosów ważnych oddano 242; 

7) radną została wybrana: 

― PIĄTKOWSKA Aneta Joanna, 
z listy nr 14 KWW PIOTR PŁOSKI. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 401; 
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: 

― CZARNIECKI Adam, 
z listy nr 15 KWW TERESY CHROSTOWSKIEJ. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 429; 
4) karty do głosowania wydano 236 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 236; 

6) głosów ważnych oddano 227; 

7) radnym został wybrany: 

― GRENDA Przemysław Wojciech, 
z listy nr 14 KWW PIOTR PŁOSKI. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 266; 
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) radną została wybrana: 
― CIESIELSKA Bożena, 
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z listy nr 15 KWW TERESY CHROSTOWSKIEJ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 616; 
4) karty do głosowania wydano 365 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 365; 

6) głosów ważnych oddano 362; 

7) radną została wybrana: 

― CHROSTOWSKA Teresa Anna, 
z listy nr 15 KWW TERESY CHROSTOWSKIEJ. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 590, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 322 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim; 

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

6) głosów ważnych oddano 322; 

7) radną została wybrana: 

― SAŁACKA Urszula Wioleta, 
z listy nr 15 KWW TERESY CHROSTOWSKIEJ. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 458; 
4) karty do głosowania wydano 246 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 245; 

6) głosów ważnych oddano 240; 

7) radną została wybrana: 

― BRACH Genowefa, 
z listy nr 14 KWW PIOTR PŁOSKI. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 375; 
4) karty do głosowania wydano 212 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 212; 

6) głosów ważnych oddano 206; 

7) radnym został wybrany: 

― PYKAŁO Jerzy Zbigniew, 
z listy nr 14 KWW PIOTR PŁOSKI. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 374; 
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: 

― WILGA Jolanta Aleksandra, 
z listy nr 14 KWW PIOTR PŁOSKI. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 347; 
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) radnym został wybrany: 

― BRODZIK Zdzisław Franciszek, 
z listy nr 14 KWW PIOTR PŁOSKI. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 638; 
4) karty do głosowania wydano 328 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 328; 

6) głosów ważnych oddano 323; 

7) radną została wybrana: 

― ŚLUBOWSKA Bożena Teresa, 
z listy nr 14 KWW PIOTR PŁOSKI. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 



352 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 464; 
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) radnym został wybrany: 

― ŻUCHOWSKI Tomasz Jacek, 
z listy nr 15 KWW TERESY CHROSTOWSKIEJ. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 204; 

7) radnym został wybrany: 

― STUDNIAK Alfred Franciszek, 
z listy nr 17 KWW ALFREDA STUDNIAKA. 

 
 

Rozdział 79. 
Wybory do Rady Miejskiej w Reszlu 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6394. 
3. Karty do głosowania wydano 3290 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3290 osób, to jest 

51,45% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 3211, to jest 97,60% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 79, to jest 2,40% 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 12,66%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 69, to jest 
87,34%  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 
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1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 365; 
4) karty do głosowania wydano 164 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 

6) głosów ważnych oddano 157; 

7) radną została wybrana: 

― ZAKRZEWSKA Joanna, 
z listy nr 16 KWW MARKA JANISZEWSKIEGO. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 536; 
4) karty do głosowania wydano 226 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 226; 

6) głosów ważnych oddano 215; 

7) radną została wybrana: 

― JAWOROWSKA Marzena, 
z listy nr 16 KWW MARKA JANISZEWSKIEGO. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 409; 
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: 

― ADAMIAK Andrzej, 
z listy nr 16 KWW MARKA JANISZEWSKIEGO. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 463; 
4) karty do głosowania wydano 250 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 250; 

6) głosów ważnych oddano 244; 

7) radną została wybrana: 

― SUBOCZ Beata, 
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z listy nr 16 KWW MARKA JANISZEWSKIEGO. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 354; 
4) karty do głosowania wydano 160 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160; 

6) głosów ważnych oddano 152; 

7) radną została wybrana: 

― KILANOWSKA Beata Teresa, 
z listy nr 16 KWW MARKA JANISZEWSKIEGO. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 406; 
4) karty do głosowania wydano 215 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 215; 

6) głosów ważnych oddano 213; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻUKOWSKI Eugeniusz Jan, 
z listy nr 16 KWW MARKA JANISZEWSKIEGO. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 402; 
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: 

― JARUGA Grzegorz, 
z listy nr 16 KWW MARKA JANISZEWSKIEGO. 

 

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 334 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 335; 

6) głosów ważnych oddano 330; 
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7) radną została wybrana: 

― ŁOMŻYŃSKA Monika, 
z listy nr 16 KWW MARKA JANISZEWSKIEGO. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 399; 
4) karty do głosowania wydano 230 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 229; 

6) głosów ważnych oddano 221; 

7) radnym został wybrany: 

― MAKSYMIUK Tomasz, 
z listy nr 16 KWW MARKA JANISZEWSKIEGO. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 223; 

7) radnym został wybrany: 

― BIEŃKOWSKI Roman, 
z listy nr 16 KWW MARKA JANISZEWSKIEGO. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 425; 
4) karty do głosowania wydano 255 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 255; 

6) głosów ważnych oddano 253; 

7) radnym został wybrany: 

― PIKULSKI Andrzej, 
z listy nr 16 KWW MARKA JANISZEWSKIEGO. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 467; 
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 225; 

7) radną została wybrana: 

― SADOWSKA Ewa, 
z listy nr 17 KWW - AKTYWNY SAMORZĄD. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 422; 
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: 

― GAŁKA Szymon, 
z listy nr 17 KWW - AKTYWNY SAMORZĄD. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 349; 
4) karty do głosowania wydano 188 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 188; 

6) głosów ważnych oddano 182; 

7) radnym został wybrany: 

― MACEŁKO Adam Michał, 
z listy nr 16 KWW MARKA JANISZEWSKIEGO. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 156; 

7) radnym został wybrany: 

― JABŁOŃSKI Dariusz Krzysztof, 
z listy nr 17 KWW - AKTYWNY SAMORZĄD. 

 
 

Rozdział 80. 
Wybory do Rady Gminy Rozogi 



357 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4561. 
3. Karty do głosowania wydano 2410 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2410 osób, to jest 

52,84% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 2355, to jest 97,72% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 55, 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 
oddano 12, to jest 21,82%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 43, to jest 
78,18%  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 400; 
4) karty do głosowania wydano 192 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 192; 

6) głosów ważnych oddano 189; 

7) radnym został wybrany: 

― KACZMARCZYK Romuald, 
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 391; 
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: 

― ZDUNEK Marianna, 
z listy nr 15 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GMINY ROZOGI. 
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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 108 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 108; 

6) głosów ważnych oddano 106; 

7) radnym został wybrany: 

― ZYŚK Sławomir, 
z listy nr 15 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GMINY ROZOGI. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 174; 

7) radną została wybrana: 

― MALON Wanda Józefa, 
z listy nr 15 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GMINY ROZOGI. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 294; 
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) radnym został wybrany: 

― BRUDEREK Jerzy, 
z listy nr 15 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GMINY ROZOGI. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 185; 

7) radnym został wybrany: 

― STOLARCZYK Marek, 
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z listy nr 15 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GMINY ROZOGI. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 336; 
4) karty do głosowania wydano 205 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 205; 

6) głosów ważnych oddano 191; 

7) radnym został wybrany: 

― TRZCIŃSKI Krzysztof, 
z listy nr 15 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GMINY ROZOGI. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 179; 
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: 

― EJDYS Marzena, 
z listy nr 14 KWW ZGODNA GMINA ROZOGI. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radnym został wybrany: 

― SYPIAŃSKI Maciej, 
z listy nr 15 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GMINY ROZOGI. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 408; 
4) karty do głosowania wydano 235 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 235; 

6) głosów ważnych oddano 231; 
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7) radną została wybrana: 

― KULAS Dorota, 
z listy nr 15 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GMINY ROZOGI. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 289; 
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: 

― DRAGUN Małgorzata, 
z listy nr 14 KWW ZGODNA GMINA ROZOGI. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 301; 
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) radną została wybrana: 

― LIS Marzena, 
z listy nr 14 KWW ZGODNA GMINA ROZOGI. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 393; 
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) radnym został wybrany: 

― KACZMARCZYK Grzegorz Michał, 
z listy nr 14 KWW ZGODNA GMINA ROZOGI. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 106; 

7) radną została wybrana: 

― BAŁDYGA Renata Weronika, 
z listy nr 14 KWW ZGODNA GMINA ROZOGI. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 229; 
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: 

― WARMIAK Czesław, 
z listy nr 16 KW STOWARZYSZENIE RAZEM DLA MIESZKAŃCÓW. 

 
 

Rozdział 81. 
Wybory do Rady Miejskiej Ruciane-Nida 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6110, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 
3. Karty do głosowania wydano 3040 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3035 osób, to jest 

49,67% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 2960, to jest 97,53% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 75, 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 18, to jest 24,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 57, to jest 
76,00%  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 12, 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 360; 
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) radną została wybrana: 

― KOBYLARZ Katarzyna Karolina, 
z listy nr 17 KWW NIEZALEŻNI RUCIANE-NIDA. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 434; 
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) radną została wybrana: 

― GRZYB Elżbieta, 
z listy nr 16 KWW ZIEMIA PISKA. 

 

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 234 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 233; 

6) głosów ważnych oddano 226; 

7) radnym został wybrany: 

― SCHRAMKE Roman, 
z listy nr 17 KWW NIEZALEŻNI RUCIANE-NIDA. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 454; 
4) karty do głosowania wydano 256 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 256; 
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6) głosów ważnych oddano 249; 

7) radnym został wybrany: 

― LEWANDOWSKI Jakub Maciej, 
z listy nr 17 KWW NIEZALEŻNI RUCIANE-NIDA. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 519; 
4) karty do głosowania wydano 264 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 264; 

6) głosów ważnych oddano 255; 

7) radnym został wybrany: 

― MAŁŻ Jacek Jan, 
z listy nr 17 KWW NIEZALEŻNI RUCIANE-NIDA. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 565; 
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: 

― MARCHLEWICZ Leszek Wojciech, 
z listy nr 15 KWW PISKIE FORUM. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 330; 
4) karty do głosowania wydano 159 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 159; 

6) głosów ważnych oddano 149; 

7) radnym został wybrany: 

― MISZCZUK Zdzisław Kazimierz, 
z listy nr 17 KWW NIEZALEŻNI RUCIANE-NIDA. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 486, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 256 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim; 

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

6) głosów ważnych oddano 253; 

7) radnym został wybrany: 

― JANUSZKIEWICZ Gracjan Dawid, 
z listy nr 17 KWW NIEZALEŻNI RUCIANE-NIDA. 

 

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 233 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 233; 

6) głosów ważnych oddano 228; 

7) radną została wybrana: 

― KRĘCIEWSKA Agnieszka, 
z listy nr 17 KWW NIEZALEŻNI RUCIANE-NIDA. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 326; 
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) radnym został wybrany: 

― KAMIŃSKI Władysław, 
z listy nr 15 KWW PISKIE FORUM. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 430; 
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) radnym został wybrany: 

― RYDZEWSKI Robert, 
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z listy nr 16 KWW ZIEMIA PISKA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― PARADOWSKI Mariusz Stanisław, 
z listy nr 15 KWW PISKIE FORUM. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 402; 
4) karty do głosowania wydano 181 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 179; 

6) głosów ważnych oddano 174; 

7) radnym został wybrany: 

― WYGNAŁ Jarosław Kazimierz, 
z listy nr 16 KWW ZIEMIA PISKA. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 516; 
4) karty do głosowania wydano 284 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 282; 

6) głosów ważnych oddano 280; 

7) radnym został wybrany: 

― MAŁŻ Jan, 
z listy nr 15 KWW PISKIE FORUM. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 341; 
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) radnym został wybrany: 

― GOŁAŚ Stanisław, 
z listy nr 16 KWW ZIEMIA PISKA. 

 
 



366 

Rozdział 82. 
Wybory do Rady Gminy Rybno 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5746. 
3. Karty do głosowania wydano 3687 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3687 osób, to jest 

64,17% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 3626, to jest 98,35% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 61, to jest 1,65% 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 19,67%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 49, to jest 
80,33%  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 415; 
4) karty do głosowania wydano 260 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 260; 

6) głosów ważnych oddano 254; 

7) radną została wybrana: 

― ROZENTALSKA Elżbieta, 
z listy nr 15 KWW TOMASZA WĘGRZYNOWSKIEGO. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 529; 
4) karty do głosowania wydano 346 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 345; 

6) głosów ważnych oddano 341; 

7) radną została wybrana: 
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― SŁUPSKA Joanna, 
z listy nr 15 KWW TOMASZA WĘGRZYNOWSKIEGO. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 474; 
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: 

― JANUSZEWSKI Grzegorz Zbigniew, 
z listy nr 15 KWW TOMASZA WĘGRZYNOWSKIEGO. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 197; 

7) radnym został wybrany: 

― GŁOWACKI Łukasz, 
z listy nr 15 KWW TOMASZA WĘGRZYNOWSKIEGO. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 519; 
4) karty do głosowania wydano 331 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 331; 

6) głosów ważnych oddano 327; 

7) radnym został wybrany: 

― ROZENTALSKI Grzegorz, 
z listy nr 15 KWW TOMASZA WĘGRZYNOWSKIEGO. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 446; 
4) karty do głosowania wydano 226 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 226; 
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6) głosów ważnych oddano 226; 

7) radnym został wybrany: 

― KASPROWICZ Adam, 
z listy nr 19 KWW SAMORZĄD 2018. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 436; 
4) karty do głosowania wydano 334 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 334; 

6) głosów ważnych oddano 330; 

7) radnym został wybrany: 

― KORNATOWSKI Piotr, 
z listy nr 15 KWW TOMASZA WĘGRZYNOWSKIEGO. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 413; 
4) karty do głosowania wydano 267 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 268; 

6) głosów ważnych oddano 255; 

7) radnym został wybrany: 

― GNIAZDOWSKI Rafał, 
z listy nr 14 KWW ZJEDNOCZENI DLA GMINY RYBNO. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 248; 

7) radnym został wybrany: 

― WANTOWSKI Bogdan Andrzej, 
z listy nr 17 KWW Z LUDŹMI DLA LUDZI. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 372; 
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4) karty do głosowania wydano 246 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 246; 

6) głosów ważnych oddano 241; 

7) radnym został wybrany: 

― KARBOWSKI Dariusz Krzysztof, 
z listy nr 17 KWW Z LUDŹMI DLA LUDZI. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 378; 
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) radnym został wybrany: 

― KASPROWICZ Sylwester, 
z listy nr 15 KWW TOMASZA WĘGRZYNOWSKIEGO. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

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 201; 

7) radnym został wybrany: 

― POKRĘT Wojciech Dariusz, 
z listy nr 14 KWW ZJEDNOCZENI DLA GMINY RYBNO. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

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 141; 

7) radnym został wybrany: 

― BOCHNO Adam, 
z listy nr 19 KWW SAMORZĄD 2018. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 321; 
4) karty do głosowania wydano 192 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 192; 

6) głosów ważnych oddano 191; 

7) radnym został wybrany: 

― RESZKA Waldemar, 
z listy nr 15 KWW TOMASZA WĘGRZYNOWSKIEGO. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

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 115; 

7) radną została wybrana: 

― BORKOWSKA Marzanna Barbara, 
z listy nr 14 KWW ZJEDNOCZENI DLA GMINY RYBNO. 

 
 

Rozdział 83. 
Wybory do Rady Gminy Rychliki 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3072, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 
3. Karty do głosowania wydano 1673 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1673 osób, to jest 

54,46% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1633, to jest 97,61% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 40, 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 7, to jest 17,50%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 33, to jest 
82,50%  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 138; 
4) karty do głosowania wydano 80 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 80; 

6) głosów ważnych oddano 78; 

7) radnym został wybrany: 

― GOŁĘBIEWSKI Tomasz, 
z listy nr 16 KWW HENRYKA KIEJDO "NASZA GMINA". 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 244; 
4) karty do głosowania wydano 127 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 127; 

6) głosów ważnych oddano 116; 

7) radną została wybrana: 

― JURCZAK Małgorzata, 
z listy nr 16 KWW HENRYKA KIEJDO "NASZA GMINA". 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

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 173; 

7) radnym został wybrany: 

― DUDYCZ Józef, 
z listy nr 14 KWW PAWŁA GIZA. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 230; 
4) karty do głosowania wydano 135 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 135; 
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6) głosów ważnych oddano 130; 

7) radną została wybrana: 

― BORKOWSKA Joanna, 
z listy nr 15 KWW ZBIGNIEWA LICHUSZEWSKIEGO. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 191; 
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: 

― NAZAREWICZ Grzegorz Andrzej, 
z listy nr 15 KWW ZBIGNIEWA LICHUSZEWSKIEGO. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 147; 

7) radnym został wybrany: 

― KURMIN Edward Henryk, 
z listy nr 15 KWW ZBIGNIEWA LICHUSZEWSKIEGO. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 108; 

7) radnym został wybrany: 

― KRUK Tadeusz, 
z listy nr 16 KWW HENRYKA KIEJDO "NASZA GMINA". 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 199; 
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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) radną została wybrana: 

― PIÓRKOWSKA Irena Józefa, 
z listy nr 16 KWW HENRYKA KIEJDO "NASZA GMINA". 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 138, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

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) radną została wybrana: 

― SZÓSTEK Agnieszka Małgorzata, 
z listy nr 16 KWW HENRYKA KIEJDO "NASZA GMINA". 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 146; 
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) radną została wybrana: 

― STARZYŃSKA Katarzyna Joanna, 
z listy nr 15 KWW ZBIGNIEWA LICHUSZEWSKIEGO. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 259; 
4) karty do głosowania wydano 122 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122; 

6) głosów ważnych oddano 122; 

7) radną została wybrana: 

― BORKOWSKA Edyta, 
z listy nr 16 KWW HENRYKA KIEJDO "NASZA GMINA". 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 
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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 110; 

7) radnym został wybrany: 

― CZARNECKI Dariusz, 
z listy nr 15 KWW ZBIGNIEWA LICHUSZEWSKIEGO. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 120; 
4) karty do głosowania wydano 66 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 66; 

6) głosów ważnych oddano 64; 

7) radnym został wybrany: 

― CIARCIŃSKI Andrzej, 
z listy nr 16 KWW HENRYKA KIEJDO "NASZA GMINA". 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 208; 
4) karty do głosowania wydano 96 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 96; 

6) głosów ważnych oddano 93; 

7) radną została wybrana: 

― WNUK Zofia, 
z listy nr 16 KWW HENRYKA KIEJDO "NASZA GMINA". 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 297; 
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) radnym został wybrany: 

― SADLIŃSKI Sławomir, 
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z listy nr 16 KWW HENRYKA KIEJDO "NASZA GMINA". 
 

 

Rozdział 84. 
Wybory do Rady Miejskiej w Rynie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4679. 
3. Karty do głosowania wydano 2219 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2219 osób, to jest 

47,42% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 2151, to jest 96,94% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 68, to jest 3,06% 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 25,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 51, to jest 
75,00%  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 302; 
4) karty do głosowania wydano 137 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 137; 

6) głosów ważnych oddano 128; 

7) radną została wybrana: 

― KRYŃSKA-CIEŚLA Joanna Wioletta, 
z listy nr 16 KWW RAZEM GMINIE RYN. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 247; 
4) karty do głosowania wydano 131 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 131; 

6) głosów ważnych oddano 122; 

7) radnym został wybrany: 

― NOWIKOWSKI Władysław, 
z listy nr 17 KWW GMINA RYN 2018. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 152; 

7) radnym został wybrany: 

― BIZIEWSKI Zbigniew, 
z listy nr 15 KWW DLA DOBRA GMINY RYN. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 321; 
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) radną została wybrana: 

― KOŁAKOWSKA Jolanta Danuta, 
z listy nr 16 KWW RAZEM GMINIE RYN. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 277; 
4) karty do głosowania wydano 166 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 166; 

6) głosów ważnych oddano 164; 

7) radnym został wybrany: 

― FILIPEK Jarosław, 
z listy nr 16 KWW RAZEM GMINIE RYN. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 376; 
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: 

― CYBUL Krzysztof, 
z listy nr 17 KWW GMINA RYN 2018. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 375; 
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: 

― NIECKARZ Ireneusz, 
z listy nr 16 KWW RAZEM GMINIE RYN. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 111; 

7) radną została wybrana: 

― FITZA Elza Natalia, 
z listy nr 16 KWW RAZEM GMINIE RYN. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 174; 

7) radną została wybrana: 

― BOJARSKA Beata Barbara, 
z listy nr 16 KWW RAZEM GMINIE RYN. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 309; 
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) radną została wybrana: 

― OWCZAREK Marta Agnieszka, 
z listy nr 16 KWW RAZEM GMINIE RYN. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 336; 
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) radnym został wybrany: 

― SZEWCZYK Roman Piotr, 
z listy nr 17 KWW GMINA RYN 2018. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 107; 

7) radnym został wybrany: 

― ZACHARCZYK Andrzej, 
z listy nr 16 KWW RAZEM GMINIE RYN. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 219; 
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: 

― JABŁOŃSKA Małgorzata, 
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z listy nr 16 KWW RAZEM GMINIE RYN. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 340; 
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: 

― JAROSZ Krzysztof Zdzisław, 
z listy nr 17 KWW GMINA RYN 2018. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 333; 
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: 

― BRANT Juliusz Sebastian, 
z listy nr 16 KWW RAZEM GMINIE RYN. 

 
 

Rozdział 85. 
Wybory do Rady Miejskiej w Sępopolu 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4792, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 
3. Karty do głosowania wydano 1978 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1978 osób, to jest 

41,28% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1894, to jest 95,75% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 84, to jest 4,25% 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 47,62%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 44, 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 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 337; 
4) karty do głosowania wydano 130 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 130; 

6) głosów ważnych oddano 126; 

7) radnym został wybrany: 

― BOROWSKI Grzegorz, 
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 334; 
4) karty do głosowania wydano 170 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 170; 

6) głosów ważnych oddano 162; 

7) radną została wybrana: 

― LIPIEJKO Krystyna, 
z listy nr 13 KWW MOCNI I UCZCIWI. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 175; 

7) radną została wybrana: 

― RYBAK Danuta, 
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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 323; 
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) radną została wybrana: 

― SZCZURKO Marlena, 
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 331; 
4) karty do głosowania wydano 144 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 144; 

6) głosów ważnych oddano 136; 

7) radnym został wybrany: 

― BARTOSZEWICZ Bogusław Marek, 
z listy nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 191; 

7) radną została wybrana: 

― BĄCIK Jolanta, 
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 311; 
4) karty do głosowania wydano 117 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 117; 
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6) głosów ważnych oddano 113; 

7) radną została wybrana: 

― KRAJEWSKA Irena, 
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 402; 
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: 

― BAŁACHOWICZ Krystyna Maria, 
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: 
― KRYŁOWICZ Zbigniew, 
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 144 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 144; 

6) głosów ważnych oddano 137; 

7) radnym został wybrany: 

― BIELECKI Marian, 
z listy nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 131; 
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7) radnym został wybrany: 

― RUSZCZYŃSKI Artur, 
z listy nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 412, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

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) radną została wybrana: 

― SZYCZEWSKA Oliwia, 
z listy nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 287; 
4) karty do głosowania wydano 140 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 140; 

6) głosów ważnych oddano 126; 

7) radnym został wybrany: 

― BĄK Paweł, 
z listy nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 278; 
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: 

― RYNKIEWICZ Wojciech, 
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 274; 
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: 

― SIUDEK Krzysztof Antoni, 
z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

 
 

Rozdział 86. 
Wybory do Rady Gminy Sorkwity 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3786. 
3. Karty do głosowania wydano 2073 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2073 osób, to jest 

54,75% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 2029, to jest 97,88% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 44, 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 14, to jest 31,82%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 30, to jest 
68,18%  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 320; 
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) radną została wybrana: 
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― PLICHTA Mariola, 
z listy nr 16 KWW JÓZEFA MACIEJEWSKIEGO. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 123; 

7) radną została wybrana: 

― KOZAK-ŁAWIŃSKA Danuta, 
z listy nr 16 KWW JÓZEFA MACIEJEWSKIEGO. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 210; 
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) radną została wybrana: 

― ŚWINIARSKA Zuzanna Iwona, 
z listy nr 15 KWW MARII GAŁĄZKA. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 245; 
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) radną została wybrana: 

― GAŁĄZKA Maria, 
z listy nr 15 KWW MARII GAŁĄZKA. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

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; 
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6) głosów ważnych oddano 175; 

7) radną została wybrana: 

― ZMITROWICZ-WISZNIEWSKA Barbara Jadwiga, 
z listy nr 16 KWW JÓZEFA MACIEJEWSKIEGO. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 172; 
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: 

― OCHNIK Stanisław, 
z listy nr 16 KWW JÓZEFA MACIEJEWSKIEGO. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 136; 

7) radnym został wybrany: 

― WARMIŃSKI Roman, 
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 216; 
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: 

― GAŁKA Justyna, 
z listy nr 16 KWW JÓZEFA MACIEJEWSKIEGO. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 157; 
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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: 

― PIOTROWSKI Cezary Andrzej, 
z listy nr 16 KWW JÓZEFA MACIEJEWSKIEGO. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 217; 
4) karty do głosowania wydano 136 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 136; 

6) głosów ważnych oddano 135; 

7) radną została wybrana: 

― KRÓL Mirosława Barbara, 
z listy nr 16 KWW JÓZEFA MACIEJEWSKIEGO. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 233; 
4) karty do głosowania wydano 115 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 115; 

6) głosów ważnych oddano 114; 

7) radnym został wybrany: 

― KSIĄŻKIEWICZ Sylwester, 
z listy nr 16 KWW JÓZEFA MACIEJEWSKIEGO. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 184; 

7) radną została wybrana: 

― ŁUKASZUK Janina, 
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 353; 
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: 

― DUDA Zygmunt, 
z listy nr 16 KWW JÓZEFA MACIEJEWSKIEGO. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 194; 
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) radnym został wybrany: 

― KRYSIAK 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 324; 
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: 

― ZEMBOWSKI Manfred, 
z listy nr 16 KWW JÓZEFA MACIEJEWSKIEGO. 

 
 

Rozdział 87. 
Wybory do Rady Gminy Srokowo 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2967. 
3. Karty do głosowania wydano 1586 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1585 osób, to jest 

53,42% uprawnionych do głosowania. 
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5. Głosów ważnych oddano 1551, to jest 97,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 34, 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 10, to jest 29,41%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 14, 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 173; 
4) karty do głosowania wydano 68 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 68; 

6) głosów ważnych oddano 65; 

7) radną została wybrana: 

― DWULAT Małgorzata Lucyna, 
z listy nr 16 KWW SROKOWO 2018-2023. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 144; 

7) radnym został wybrany: 

― MOŚCICKI Krzysztof Piotr, 
z listy nr 16 KWW SROKOWO 2018-2023. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 89; 

7) radnym został wybrany: 

― KURIATA Maciej, 
z listy nr 16 KWW SROKOWO 2018-2023. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 107; 

7) radną została wybrana: 

― KRASUCKA Teresa Grażyna, 
z listy nr 16 KWW SROKOWO 2018-2023. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 192; 
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: 

― FLIS Henryk, 
z listy nr 16 KWW SROKOWO 2018-2023. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 113; 

7) radnym został wybrany: 

― STACHURSKI Marek, 
z listy nr 19 KWW „ZAWSZE AKTYWNI”. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 174; 
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: 

― STANICKI Jarosław, 
z listy nr 17 KWW RAZEM DLA GMINY SROKOWO. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 89; 

7) radnym został wybrany: 

― KURIATA Andrzej, 
z listy nr 17 KWW RAZEM DLA GMINY SROKOWO. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 229; 
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: 

― WAWER Marek, 
z listy nr 17 KWW RAZEM DLA GMINY SROKOWO. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 254; 
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) radną została wybrana: 

― GAJOWNICZEK Agnieszka, 
z listy nr 19 KWW „ZAWSZE AKTYWNI”. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 255; 
4) karty do głosowania wydano 161 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161; 

6) głosów ważnych oddano 158; 

7) radnym został wybrany: 

― BOROCH Cezary, 
z listy nr 19 KWW „ZAWSZE AKTYWNI”. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 150; 
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: 

― DZIADOŃ Piotr Marek, 
z listy nr 17 KWW RAZEM DLA GMINY SROKOWO. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 219; 
4) karty do głosowania wydano 88 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 88; 

6) głosów ważnych oddano 85; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁASTÓWKA Józef, 
z listy nr 16 KWW SROKOWO 2018-2023. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― PRAWECKI Wojciech, 
z listy nr 16 KWW SROKOWO 2018-2023. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 255; 
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: 

― MENDALA Renata, 
z listy nr 20 KWW ANNA KLIMASZEWSKA. 

 
 

Rozdział 88. 
Wybory do Rady Gminy Stare Juchy 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2801, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 
3. Karty do głosowania wydano 1558 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1554 osób, to jest 

55,48% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1528, to jest 98,33% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 26, to jest 1,67% 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 7,69%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 24, to jest 
92,31%  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 198; 
4) karty do głosowania wydano 113 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 112; 



394 

6) głosów ważnych oddano 112; 

7) radnym został wybrany: 

― PIELA Stanisław, 
z listy nr 15 KWW EWY JURKOWSKIEJ-KAWAŁKO. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 200, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 104 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim; 

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

6) głosów ważnych oddano 103; 

7) radną została wybrana: 

― STASIŁOWICZ Matylda, 
z listy nr 15 KWW EWY JURKOWSKIEJ-KAWAŁKO. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 104; 

7) radnym został wybrany: 

― ANULEWICZ Paweł Marian, 
z listy nr 15 KWW EWY JURKOWSKIEJ-KAWAŁKO. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 286; 
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) radną została wybrana: 

― KORONKIEWICZ Wiesława, 
z listy nr 15 KWW EWY JURKOWSKIEJ-KAWAŁKO. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 199; 
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) radnym został wybrany: 

― WASZKIELEWICZ Kazimierz, 
z listy nr 15 KWW EWY JURKOWSKIEJ-KAWAŁKO. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 112; 

7) radnym został wybrany: 

― TOKARZEWSKI Andrzej Bogusław, 
z listy nr 15 KWW EWY JURKOWSKIEJ-KAWAŁKO. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 136; 
4) karty do głosowania wydano 70 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 71; 

6) głosów ważnych oddano 69; 

7) radnym został wybrany: 

― OSEWSKI Mariusz, 
z listy nr 16 KWW "RAZEM DLA STARYCH JUCH". 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 155; 
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) radnym został wybrany: 

― KOZŁOWSKI Robert Andrzej, 
z listy nr 15 KWW EWY JURKOWSKIEJ-KAWAŁKO. 
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9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― WESOŁOWSKA Beata, 
z listy nr 15 KWW EWY JURKOWSKIEJ-KAWAŁKO. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 187; 
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: 

― HANUSKO Wanda, 
z listy nr 15 KWW EWY JURKOWSKIEJ-KAWAŁKO. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 118; 

7) radnym został wybrany: 

― KARPOWICZ Michał, 
z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 243; 
4) karty do głosowania wydano 127 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126; 

6) głosów ważnych oddano 122; 

7) radnym został wybrany: 

― IMIERSKI Zbigniew, 
z listy nr 15 KWW EWY JURKOWSKIEJ-KAWAŁKO. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 172; 
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) radną została wybrana: 

― KWIATKOWSKA Elżbieta, 
z listy nr 15 KWW EWY JURKOWSKIEJ-KAWAŁKO. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 208; 
4) karty do głosowania wydano 131 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 129; 

6) głosów ważnych oddano 129; 

7) radnym został wybrany: 

― JASZCZUROWSKI Krzysztof, 
z listy nr 15 KWW EWY JURKOWSKIEJ-KAWAŁKO. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 139; 

7) radnym został wybrany: 

― PAHL Zbigniew, 
z listy nr 15 KWW EWY JURKOWSKIEJ-KAWAŁKO. 

 
 

Rozdział 89. 
Wybory do Rady Gminy Stawiguda 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6874. 
3. Karty do głosowania wydano 3891 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3863 osób, to jest 

56,20% uprawnionych do głosowania. 
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5. Głosów ważnych oddano 3802, to jest 98,42% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 61, 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 21, to jest 34,43%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 40, to jest 
65,57%  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 7, 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 440; 
4) karty do głosowania wydano 270 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 244; 

6) głosów ważnych oddano 235; 

7) radnym został wybrany: 

― BOLEWSKI Grzegorz, 
z listy nr 15 KWW MICHAŁ KONTRAKTOWICZ. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 594; 
4) karty do głosowania wydano 392 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 391; 

6) głosów ważnych oddano 386; 

7) radnym został wybrany: 

― GÓRKA Andrzej Piotr, 
z listy nr 14 KWW WSPÓLNA GMINA STAWIGUDA. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 496; 
4) karty do głosowania wydano 299 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 299; 

6) głosów ważnych oddano 293; 

7) radną została wybrana: 

― STAWARCZYK Anna, 
z listy nr 14 KWW WSPÓLNA GMINA STAWIGUDA. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 335; 
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: 

― REISENBERG Justyna, 
z listy nr 14 KWW WSPÓLNA GMINA STAWIGUDA. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 308; 
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) radną została wybrana: 

― MUTKE Joanna, 
z listy nr 14 KWW WSPÓLNA GMINA STAWIGUDA. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 486; 
4) karty do głosowania wydano 277 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 277; 

6) głosów ważnych oddano 272; 

7) radnym został wybrany: 

― GUSKE Rafał Tomasz, 
z listy nr 14 KWW WSPÓLNA GMINA STAWIGUDA. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 
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3) radnym został wybrany: 
― FILIPOWICZ Sławomir, 
z listy nr 14 KWW WSPÓLNA GMINA STAWIGUDA. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 592; 
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) radnym został wybrany: 

― NISKI Grzegorz, 
z listy nr 15 KWW MICHAŁ KONTRAKTOWICZ. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 725; 
4) karty do głosowania wydano 451 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 451; 

6) głosów ważnych oddano 443; 

7) radnym został wybrany: 

― KOŁAKOWSKI Grzegorz Tomasz, 
z listy nr 15 KWW MICHAŁ KONTRAKTOWICZ. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 764; 
4) karty do głosowania wydano 357 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 356; 

6) głosów ważnych oddano 350; 

7) radnym został wybrany: 

― BRUSKI Daniel, 
z listy nr 15 KWW MICHAŁ KONTRAKTOWICZ. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 259; 
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 158; 

7) radnym został wybrany: 

― PALCZEWSKI Paweł Jan, 
z listy nr 15 KWW MICHAŁ KONTRAKTOWICZ. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 215; 

7) radną została wybrana: 

― NOSEK Katarzyna, 
z listy nr 15 KWW MICHAŁ KONTRAKTOWICZ. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 359; 
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: 

― RZESZUTEK Michał, 
z listy nr 15 KWW MICHAŁ KONTRAKTOWICZ. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 423; 
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: 

― GAJDASZ Piotr, 
z listy nr 15 KWW MICHAŁ KONTRAKTOWICZ. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 592; 
4) karty do głosowania wydano 329 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 329; 

6) głosów ważnych oddano 328; 

7) radnym został wybrany: 

― BIRKOS Szczepan, 
z listy nr 15 KWW MICHAŁ KONTRAKTOWICZ. 

 
 

Rozdział 90. 
Wybory do Rady Miejskiej w Suszu 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9871. 
3. Karty do głosowania wydano 5315 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5313 osób, to jest 

53,82% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 5217, to jest 98,19% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 96, 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 28, to jest 29,17%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 68, to jest 
70,83%  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 521; 
4) karty do głosowania wydano 270 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 270; 

6) głosów ważnych oddano 263; 

7) radnym został wybrany: 

― TOMASZEWSKI Grzegorz, 
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z listy nr 17 KWW NIEZALEŻNA INICJATYWA DLA GMINY SUSZ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 478; 
4) karty do głosowania wydano 241 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 241; 

6) głosów ważnych oddano 238; 

7) radnym został wybrany: 

― BLONKOWSKI Stanisław Julian, 
z listy nr 14 KWW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE OBYWATELI. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 556; 
4) karty do głosowania wydano 342 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 342; 

6) głosów ważnych oddano 335; 

7) radnym został wybrany: 

― BAŃKOWSKI 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 787; 
4) karty do głosowania wydano 439 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 439; 

6) głosów ważnych oddano 434; 

7) radną została wybrana: 

― DWÓRZNIK Aleksandra Krystyna, 
z listy nr 17 KWW NIEZALEŻNA INICJATYWA DLA GMINY SUSZ. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 634; 
4) karty do głosowania wydano 358 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 359; 

6) głosów ważnych oddano 353; 
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7) radnym został wybrany: 

― MĄDRY Marcin, 
z listy nr 17 KWW NIEZALEŻNA INICJATYWA DLA GMINY SUSZ. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 946; 
4) karty do głosowania wydano 552 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 551; 

6) głosów ważnych oddano 546; 

7) radnym został wybrany: 

― TULIŃSKI Przemysław, 
z listy nr 14 KWW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE OBYWATELI. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 436; 
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) radną została wybrana: 

― WALESIAK Iwona Katarzyna, 
z listy nr 17 KWW NIEZALEŻNA INICJATYWA DLA GMINY SUSZ. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 569; 
4) karty do głosowania wydano 271 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 272; 

6) głosów ważnych oddano 263; 

7) radną została wybrana: 

― WIERZBICKA-SOBOCIŃSKA Barbara, 
z listy nr 14 KWW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE OBYWATELI. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 553; 
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 305; 

7) radnym został wybrany: 

― MRÓWCZYŃSKI Kazimierz Eugeniusz, 
z listy nr 14 KWW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE OBYWATELI. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 815; 
4) karty do głosowania wydano 389 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 388; 

6) głosów ważnych oddano 383; 

7) radnym został wybrany: 

― SURÓWKA Ludomir Karol, 
z listy nr 14 KWW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE OBYWATELI. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 544; 
4) karty do głosowania wydano 295 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 294; 

6) głosów ważnych oddano 283; 

7) radną została wybrana: 

― GAPYS Agnieszka, 
z listy nr 17 KWW NIEZALEŻNA INICJATYWA DLA GMINY SUSZ. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 757; 
4) karty do głosowania wydano 423 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 423; 

6) głosów ważnych oddano 418; 

7) radnym został wybrany: 

― GOIK Ryszard, 
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 597; 
4) karty do głosowania wydano 321 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 321; 

6) głosów ważnych oddano 314; 

7) radnym został wybrany: 

― DZIKI Bogusław, 
z listy nr 14 KWW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE OBYWATELI. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 876; 
4) karty do głosowania wydano 444 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 443; 

6) głosów ważnych oddano 440; 

7) radną została wybrana: 

― MAKSIMIK Krystyna, 
z listy nr 17 KWW NIEZALEŻNA INICJATYWA DLA GMINY SUSZ. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 802; 
4) karty do głosowania wydano 430 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 430; 

6) głosów ważnych oddano 425; 

7) radną została wybrana: 

― SIKORSKA Barbara Beata, 
z listy nr 15 KWW "FORUM SAMORZĄDOWE". 

 
 

Rozdział 91. 
Wybory do Rady Gminy Szczytno 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9566. 
3. Karty do głosowania wydano 4977 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4976 osób, to jest 

52,02% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 4853, to jest 97,53% ogólnej liczby głosów oddanych. 
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6. Głosów nieważnych oddano 123, 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 23, to jest 18,70%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 100, to jest 
81,30%  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 743; 
4) karty do głosowania wydano 461 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 461; 

6) głosów ważnych oddano 447; 

7) radnym został wybrany: 

― BOGACKI Zdzisław, 
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 462; 
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) radnym został wybrany: 

― STAWIARZ Aleksander, 
z listy nr 14 KWW ZAWSZE NIEZALEŻNI. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 660; 
4) karty do głosowania wydano 374 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 374; 
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6) głosów ważnych oddano 366; 

7) radnym został wybrany: 

― SIKORSKI Krzysztof, 
z listy nr 14 KWW ZAWSZE NIEZALEŻNI. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― WOŹNIAK Zbigniew, 
z listy nr 14 KWW ZAWSZE NIEZALEŻNI. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 708; 
4) karty do głosowania wydano 380 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 379; 

6) głosów ważnych oddano 372; 

7) radną została wybrana: 

― RYDZEWSKA Hanna, 
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 583; 
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: 

― LENARCIAK Edward, 
z listy nr 14 KWW ZAWSZE NIEZALEŻNI. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 863; 
4) karty do głosowania wydano 366 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 366; 

6) głosów ważnych oddano 359; 

7) radnym został wybrany: 
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― WRÓBEL Andrzej Stanisław, 
z listy nr 14 KWW ZAWSZE NIEZALEŻNI. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 714; 
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: 

― SZUMNY Rafał Marcin, 
z listy nr 14 KWW ZAWSZE NIEZALEŻNI. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 219; 

7) radną została wybrana: 

― GOLON Jadwiga, 
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 689; 
4) karty do głosowania wydano 362 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 362; 

6) głosów ważnych oddano 351; 

7) radną została wybrana: 

― ANTOSIAK Małgorzata, 
z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SZCZYCIEŃSKIE. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 738; 
4) karty do głosowania wydano 364 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 364; 
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6) głosów ważnych oddano 350; 

7) radną została wybrana: 

― NOWAKOWSKA Sylwia, 
z listy nr 15 KW STOWARZYSZENIE RAZEM DLA MIESZKAŃCÓW. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 906; 
4) karty do głosowania wydano 495 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 496; 

6) głosów ważnych oddano 480; 

7) radnym został wybrany: 

― ULATOWSKI Henryk, 
z listy nr 14 KWW ZAWSZE NIEZALEŻNI. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 575; 
4) karty do głosowania wydano 280 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 280; 

6) głosów ważnych oddano 271; 

7) radną została wybrana: 

― MAJEWSKA Sylwia, 
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 730; 
4) karty do głosowania wydano 447 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 446; 

6) głosów ważnych oddano 436; 

7) radnym został wybrany: 

― GODLEWSKI Grzegorz, 
z listy nr 14 KWW ZAWSZE NIEZALEŻNI. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 790; 
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4) karty do głosowania wydano 411 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 411; 

6) głosów ważnych oddano 399; 

7) radnym został wybrany: 

― BŁASZCZAK Marcin, 
z listy nr 14 KWW ZAWSZE NIEZALEŻNI. 

 
 

Rozdział 92. 
Wybory do Rady Gminy Świątki 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3217. 
3. Karty do głosowania wydano 1575 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1572 osób, to jest 

48,87% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1521, to jest 96,76% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 51, to jest 3,24% 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 13,73%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 44, to jest 
86,27%  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 193; 
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: 

― PŁOTNIKOWSKI Franciszek Tomasz, 
z listy nr 14 KWW WSPÓLNE DECYZJE W GMINIE ŚWIĄTKI. 
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2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 263; 
4) karty do głosowania wydano 162 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161; 

6) głosów ważnych oddano 159; 

7) radnym został wybrany: 

― BANASZEK Mateusz, 
z listy nr 15 KWW DOBRA GMINA ŚWIĄTKI. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 232; 
4) karty do głosowania wydano 140 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138; 

6) głosów ważnych oddano 136; 

7) radną została wybrana: 

― CIEŚLAK Ewa Urszula, 
z listy nr 14 KWW WSPÓLNE DECYZJE W GMINIE ŚWIĄTKI. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 134; 

7) radną została wybrana: 

― NOWOSIELSKA Aneta Aleksandra, 
z listy nr 15 KWW DOBRA GMINA ŚWIĄTKI. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 176; 
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) radnym został wybrany: 

― SZEWCZYK Tomasz, 
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z listy nr 16 KWW OTWARTA GMINA - ŚWIĄTKI. 
 

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

6) głosów ważnych oddano 78; 

7) radną została wybrana: 

― WIŚNICKA Nadzieja Ewa, 
z listy nr 14 KWW WSPÓLNE DECYZJE W GMINIE ŚWIĄTKI. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 87; 

7) radnym został wybrany: 

― BIEŃKOWSKI Arkadiusz, 
z listy nr 15 KWW DOBRA GMINA ŚWIĄTKI. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 148; 
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: 

― WASZCZUK Edyta Elżbieta, 
z listy nr 17 KWW - NATALIA KOSIŃSKA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 104; 
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7) radną została wybrana: 

― ZAPAŁ Iwona Ewa, 
z listy nr 14 KWW WSPÓLNE DECYZJE W GMINIE ŚWIĄTKI. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 212; 
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: 

― WESOŁOWSKA Mariola, 
z listy nr 16 KWW OTWARTA GMINA - ŚWIĄTKI. 

 

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 61 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 61; 

6) głosów ważnych oddano 56; 

7) radną została wybrana: 

― PIETRAS Joanna Agnieszka, 
z listy nr 15 KWW DOBRA GMINA ŚWIĄTKI. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 220; 
4) karty do głosowania wydano 75 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 75; 

6) głosów ważnych oddano 71; 

7) radną została wybrana: 

― KUCH Agnieszka Ewa, 
z listy nr 16 KWW OTWARTA GMINA - ŚWIĄTKI. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 93; 

7) radną została wybrana: 

― PENGER Anna, 
z listy nr 16 KWW OTWARTA GMINA - ŚWIĄTKI. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 247; 
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) radną została wybrana: 

― WOJCIUL Pelagia Maria, 
z listy nr 15 KWW DOBRA GMINA ŚWIĄTKI. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 282; 
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) radną została wybrana: 

― PRZERWA Jolanta Agata, 
z listy nr 14 KWW WSPÓLNE DECYZJE W GMINIE ŚWIĄTKI. 

 
 

Rozdział 93. 
Wybory do Rady Gminy Świętajno 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4840. 
3. Karty do głosowania wydano 2592 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2585 osób, to jest 

53,41% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 2501, to jest 96,75% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 84, to jest 3,25% 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 22,62%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 65, to jest 
77,38%  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 364; 
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: 

― CZAJKOWSKA 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 417; 
4) karty do głosowania wydano 245 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 245; 

6) głosów ważnych oddano 236; 

7) radnym został wybrany: 

― GRZEGORCZYK Sławomir Jan, 
z listy nr 14 KWW NASZA GMINA - NASZ DOM. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 298; 
4) karty do głosowania wydano 170 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 169; 

6) głosów ważnych oddano 161; 

7) radnym został wybrany: 

― DEPTUŁA Arkadiusz, 
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 412; 
4) karty do głosowania wydano 253 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 250; 

6) głosów ważnych oddano 249; 

7) radnym został wybrany: 

― NADROWSKI Zbigniew, 
z listy nr 15 KWW GMINA ŚWIĘTAJNO - NASZ WSPÓLNY DOM. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 307; 
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: 

― BAZYDŁO 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 300; 
4) karty do głosowania wydano 148 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 148; 

6) głosów ważnych oddano 137; 

7) radną została wybrana: 

― GUTOWSKA Sabina, 
z listy nr 15 KWW GMINA ŚWIĘTAJNO - NASZ WSPÓLNY DOM. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 166; 

7) radną została wybrana: 

― KLUSEK Ksymena Teresa, 
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z listy nr 15 KWW GMINA ŚWIĘTAJNO - NASZ WSPÓLNY DOM. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 270; 
4) karty do głosowania wydano 108 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 108; 

6) głosów ważnych oddano 106; 

7) radnym został wybrany: 

― BRUŹDZIAK Andrzej Jerzy, 
z listy nr 14 KWW NASZA GMINA - NASZ DOM. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radnym został wybrany: 

― DĄBKOWSKI Leszek Kazimierz, 
z listy nr 14 KWW NASZA GMINA - NASZ DOM. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 281; 
4) karty do głosowania wydano 154 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 154; 

6) głosów ważnych oddano 150; 

7) radnym został wybrany: 

― NICIŃSKI Edward, 
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 384; 
4) karty do głosowania wydano 210 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 210; 

6) głosów ważnych oddano 206; 
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7) radnym został wybrany: 

― PAWELCZYK 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 196; 
4) karty do głosowania wydano 104 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 101; 

6) głosów ważnych oddano 101; 

7) radnym został wybrany: 

― BEŁCIKOWSKI Andrzej Marian, 
z listy nr 14 KWW NASZA GMINA - NASZ DOM. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 144; 

7) radnym został wybrany: 

― JANOTA Roman Mirosław, 
z listy nr 15 KWW GMINA ŚWIĘTAJNO - NASZ WSPÓLNY DOM. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 289; 
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) radną została wybrana: 

― RAPACKA Ewa, 
z listy nr 14 KWW NASZA GMINA - NASZ DOM. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 382; 
4) karty do głosowania wydano 218 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 218; 

6) głosów ważnych oddano 208; 

7) radnym został wybrany: 

― SKOWROŃSKI Tadeusz Jan, 
z listy nr 15 KWW GMINA ŚWIĘTAJNO - NASZ WSPÓLNY DOM. 

 
 

Rozdział 94. 
Wybory do Rady Gminy Świętajno 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3183. 
3. Karty do głosowania wydano 1473 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1473 osób, to jest 

46,28% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1441, to jest 97,83% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 32, 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 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. 

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

6) głosów ważnych oddano 116; 

7) radną została wybrana: 

― MUCHA Dorota Halina, 
z listy nr 16 KWW ZJEDNOCZONA PRAWICA ZIEMI OLECKIEJ. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 122; 

7) radną została wybrana: 

― GRYCZKOWSKA Bożena Teresa, 
z listy nr 14 KWW JANUSZA ZAKRZEWSKIEGO. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 95; 

7) radną została wybrana: 

― KRZYŻOSZCZAK Alicja, 
z listy nr 14 KWW JANUSZA ZAKRZEWSKIEGO. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 258; 
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: 

― ŚWIDERSKI Krzysztof, 
z listy nr 16 KWW ZJEDNOCZONA PRAWICA ZIEMI OLECKIEJ. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 154; 
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: 

― GÓRYŃSKI Marek, 
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z listy nr 14 KWW JANUSZA ZAKRZEWSKIEGO. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 239; 
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: 

― WIĘCKO Sylwia, 
z listy nr 14 KWW JANUSZA ZAKRZEWSKIEGO. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 143; 
4) karty do głosowania wydano 68 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 68; 

6) głosów ważnych oddano 62; 

7) radnym został wybrany: 

― BŁAŻEJAK Zbigniew, 
z listy nr 16 KWW ZJEDNOCZONA PRAWICA ZIEMI OLECKIEJ. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 115; 

7) radnym został wybrany: 

― NOWIK Maciej Andrzej, 
z listy nr 15 KWW MAŁGORZATA ZAGRODZKA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 131; 
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7) radnym został wybrany: 

― ŻYCZKOWSKI Zbigniew Jan, 
z listy nr 16 KWW ZJEDNOCZONA PRAWICA ZIEMI OLECKIEJ. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 97; 

7) radną została wybrana: 

― MURANKO Marzena Ilona, 
z listy nr 14 KWW JANUSZA ZAKRZEWSKIEGO. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 161; 
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: 

― GRODZICKI Daniel, 
z listy nr 16 KWW ZJEDNOCZONA PRAWICA ZIEMI OLECKIEJ. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 157; 
4) karty do głosowania wydano 68 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 68; 

6) głosów ważnych oddano 65; 

7) radnym został wybrany: 

― KORONKIEWICZ Dariusz, 
z listy nr 16 KWW ZJEDNOCZONA PRAWICA ZIEMI OLECKIEJ. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 107; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚWIDERSKI Józef, 
z listy nr 16 KWW ZJEDNOCZONA PRAWICA ZIEMI OLECKIEJ. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 113; 

7) radnym został wybrany: 

― BOŁTRUKANIS Marian, 
z listy nr 14 KWW JANUSZA ZAKRZEWSKIEGO. 

 

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 42 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 42; 

6) głosów ważnych oddano 41; 

7) radną została wybrana: 

― BERTMAN Ewa Katarzyna, 
z listy nr 15 KWW MAŁGORZATA ZAGRODZKA. 

 
 

Rozdział 95. 
Wybory do Rady Miejskiej w Tolkmicku 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5236. 
3. Karty do głosowania wydano 2390 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2390 osób, to jest 

45,65% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 2318, to jest 96,99% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 72, to jest 3,01% 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 31, to jest 43,06%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 41, to jest 
56,94%  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 181 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181; 

6) głosów ważnych oddano 179; 

7) radnym został wybrany: 

― OSMAŃSKI Andrzej, 
z listy nr 14 KWW PIĘKNA I CZYSTA GMINA. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 184; 
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) radną została wybrana: 

― FILIP Margarita Barbara, 
z listy nr 16 KWW NASZA GMINA-NASZ DOM. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 129; 

7) radną została wybrana: 

― JARKIEWICZ Monika Małgorzata, 
z listy nr 16 KWW NASZA GMINA-NASZ DOM. 
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4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 314; 
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: 

― GAIK-DUŻYŃSKA Dorota, 
z listy nr 16 KWW NASZA GMINA-NASZ DOM. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 395; 
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: 

― ZEGZUŁA Grzegorz, 
z listy nr 14 KWW PIĘKNA I CZYSTA GMINA. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 477; 
4) karty do głosowania wydano 247 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 247; 

6) głosów ważnych oddano 240; 

7) radnym został wybrany: 

― ROSÓŁ Sylwester Wojciech, 
z listy nr 16 KWW NASZA GMINA-NASZ DOM. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 125; 

7) radną została wybrana: 

― DALMAN Magdalena Beata, 
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z listy nr 15 KWW MAGDALENY DALMAN. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 359; 
4) karty do głosowania wydano 180 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 180; 

6) głosów ważnych oddano 174; 

7) radną została wybrana: 

― OSTROWSKA Jolanta, 
z listy nr 16 KWW NASZA GMINA-NASZ DOM. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 87; 

7) radnym został wybrany: 

― JERNAT Paweł, 
z listy nr 16 KWW NASZA GMINA-NASZ DOM. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 434; 
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: 

― WOJNAR Mateusz, 
z listy nr 15 KWW MAGDALENY DALMAN. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 161; 
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7) radnym został wybrany: 

― RZEPNICKI Zygmunt Adam, 
z listy nr 16 KWW NASZA GMINA-NASZ DOM. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 357; 
4) karty do głosowania wydano 176 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 176; 

6) głosów ważnych oddano 168; 

7) radnym został wybrany: 

― SĘPKA Mirosław, 
z listy nr 15 KWW MAGDALENY DALMAN. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 148; 

7) radną została wybrana: 

― RYWELSKA Iwona Teresa, 
z listy nr 15 KWW MAGDALENY DALMAN. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 333; 
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: 

― MACHCIŃSKA Katarzyna, 
z listy nr 14 KWW PIĘKNA I CZYSTA GMINA. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 330; 
4) karty do głosowania wydano 155 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155; 

6) głosów ważnych oddano 148; 

7) radną została wybrana: 

― ŁUSZCZYKIEWICZ Barbara, 
z listy nr 15 KWW MAGDALENY DALMAN. 

 
 

Rozdział 96. 
Wybory do Rady Miejskiej w Węgorzewie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12674, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 
3. Karty do głosowania wydano 5571 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5570 osób, to jest 

43,95% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 5406, to jest 97,06% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 164, 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 29, to jest 17,68%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 135, to jest 
82,32%  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 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 924; 
4) karty do głosowania wydano 466 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 466; 

6) głosów ważnych oddano 453; 

7) radnym został wybrany: 
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― RODZIEWICZ Mateusz Grzegorz, 
z listy nr 18 KWW KRZYSZTOFA PIWOWARCZYKA. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 896; 
4) karty do głosowania wydano 461 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 461; 

6) głosów ważnych oddano 450; 

7) radnym został wybrany: 

― WIERZCHOWSKI Tomasz Maciej, 
z listy nr 18 KWW KRZYSZTOFA PIWOWARCZYKA. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 957; 
4) karty do głosowania wydano 382 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 382; 

6) głosów ważnych oddano 371; 

7) radną została wybrana: 

― MURAWSKA Justyna Anna, 
z listy nr 16 KWW KRZYSZTOFA KOŁASZEWSKIEGO. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 993; 
4) karty do głosowania wydano 515 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 515; 

6) głosów ważnych oddano 497; 

7) radną została wybrana: 

― KIEŁCZEWSKA Aleksandra Anna, 
z listy nr 18 KWW KRZYSZTOFA PIWOWARCZYKA. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 785; 
4) karty do głosowania wydano 387 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 387; 
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6) głosów ważnych oddano 382; 

7) radnym został wybrany: 

― LIPSKI Marek Przemysław, 
z listy nr 18 KWW KRZYSZTOFA PIWOWARCZYKA. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 926; 
4) karty do głosowania wydano 376 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 376; 

6) głosów ważnych oddano 366; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻEBROWSKI Andrzej, 
z listy nr 16 KWW KRZYSZTOFA KOŁASZEWSKIEGO. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 981; 
4) karty do głosowania wydano 420 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 419; 

6) głosów ważnych oddano 406; 

7) radną została wybrana: 

― ŚWIRKOWICZ Jolanta, 
z listy nr 26 KWW JOLANTY ŚWIRKOWICZ. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 874; 
4) karty do głosowania wydano 385 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 385; 

6) głosów ważnych oddano 373; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻERUCHA Władysław, 
z listy nr 18 KWW KRZYSZTOFA PIWOWARCZYKA. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 930; 
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4) karty do głosowania wydano 441 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 441; 

6) głosów ważnych oddano 420; 

7) radnym został wybrany: 

― KOZŁOWSKI Zbigniew, 
z listy nr 19 KWW ZBIGNIEWA KOZŁOWSKIEGO. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 938; 
4) karty do głosowania wydano 439 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 439; 

6) głosów ważnych oddano 429; 

7) radną została wybrana: 

― BOLIK-KUN Anna Agnieszka, 
z listy nr 24 KWW ANNY BOLIK-KUN. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― OŻGA Edward, 
z listy nr 18 KWW KRZYSZTOFA PIWOWARCZYKA. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 919, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 344 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim; 

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

6) głosów ważnych oddano 327; 

7) radną została wybrana: 

― ROJEK Lucyna, 
z listy nr 16 KWW KRZYSZTOFA KOŁASZEWSKIEGO. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 954; 



433 

4) karty do głosowania wydano 403 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 403; 

6) głosów ważnych oddano 389; 

7) radną została wybrana: 

― PALMOWSKA Anna, 
z listy nr 16 KWW KRZYSZTOFA KOŁASZEWSKIEGO. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 717; 
4) karty do głosowania wydano 243 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 243; 

6) głosów ważnych oddano 237; 

7) radnym został wybrany: 

― PIETRASZ Dymitr, 
z listy nr 18 KWW KRZYSZTOFA PIWOWARCZYKA. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 880; 
4) karty do głosowania wydano 309 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 309; 

6) głosów ważnych oddano 306; 

7) radną została wybrana: 

― HAMADYK Małgorzata, 
z listy nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA. 

 
 

Rozdział 97. 
Wybory do Rady Gminy Wielbark 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5173, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 
3. Karty do głosowania wydano 2809 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2808 osób, to jest 
54,28% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2731, to jest 97,26% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 77, to jest 2,74% 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 33,77%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 51, to jest 
66,23%  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 400; 
4) karty do głosowania wydano 237 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 236; 

6) głosów ważnych oddano 227; 

7) radną została wybrana: 

― BRUŹDZIAK Barbara Janina, 
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 325; 
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) radnym został wybrany: 

― KWIATKOWSKI Robert Marek, 
z listy nr 14 KWW „CZAS NA WIELBARK”. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 328; 
4) karty do głosowania wydano 215 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 214; 

6) głosów ważnych oddano 206; 

7) radnym został wybrany: 

― PAWŁOWSKI Szymon, 
z listy nr 14 KWW „CZAS NA WIELBARK”. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 331; 
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: 

― OWCZAREK Marianna Teresa, 
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 230; 
4) karty do głosowania wydano 127 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126; 

6) głosów ważnych oddano 124; 

7) radnym został wybrany: 

― BURDYŃSKI Krzysztof, 
z listy nr 14 KWW „CZAS NA WIELBARK”. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 188; 

7) radnym został wybrany: 

― KIMBAR Andrzej, 
z listy nr 14 KWW „CZAS NA WIELBARK”. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 389; 
4) karty do głosowania wydano 224 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 224; 

6) głosów ważnych oddano 215; 

7) radną została wybrana: 

― SZYMANIAK Barbara, 
z listy nr 15 KWW - AKTYWNI GMINY WIELBARK. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 264; 
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: 

― ANTOŃ Zbigniew Marian, 
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 386; 
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: 

― JARZĄBEK Adam, 
z listy nr 14 KWW „CZAS NA WIELBARK”. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 326, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 176 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim; 

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

6) głosów ważnych oddano 176; 

7) radnym został wybrany: 

― SZYSZKA Antoni, 
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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 385; 
4) karty do głosowania wydano 199 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 201; 

6) głosów ważnych oddano 195; 

7) radną została wybrana: 

― MATŁOCH Jadwiga, 
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 446; 
4) karty do głosowania wydano 281 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 281; 

6) głosów ważnych oddano 274; 

7) radnym został wybrany: 

― LIS Ireneusz, 
z listy nr 14 KWW „CZAS NA WIELBARK”. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 460; 
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: 

― SZEPCZYŃSKI Dariusz, 
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 299; 
4) karty do głosowania wydano 161 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161; 

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

― KARCZ Joanna, 
z listy nr 14 KWW „CZAS NA WIELBARK”. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radną została wybrana: 

― BRODZIK Hanna, 
z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 

 
 

Rozdział 98. 
Wybory do Rady Gminy Wieliczki 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1941. 
3. Karty do głosowania wydano 931 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 931 osób, to jest 47,96% 

uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 910, to jest 97,74% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 21, 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 
oddano 1, to jest 4,76%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20, to jest 
95,24%  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 4 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 3, nr 4, nr 5, 
nr 7, 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 206; 
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: 

― WIELICZKO Marianna, 
z listy nr 14 KWW „URSA". 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 185; 
4) karty do głosowania wydano 113 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 113; 

6) głosów ważnych oddano 109; 

7) radną została wybrana: 

― ANUSZKIEWICZ Marzanna, 
z listy nr 15 KWW ZJEDNOCZONA PRAWICA ZIEMI OLECKIEJ. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― SZUSTA Dorota, 
z listy nr 15 KWW ZJEDNOCZONA PRAWICA ZIEMI OLECKIEJ. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― ŻUKOWSKI Marian, 
z listy nr 15 KWW ZJEDNOCZONA PRAWICA ZIEMI OLECKIEJ. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― BOROWSKI Mirosław, 
z listy nr 15 KWW ZJEDNOCZONA PRAWICA ZIEMI OLECKIEJ. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 



440 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 230; 
4) karty do głosowania wydano 103 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 103; 

6) głosów ważnych oddano 97; 

7) radną została wybrana: 

― KORSZUN Danuta, 
z listy nr 15 KWW ZJEDNOCZONA PRAWICA ZIEMI OLECKIEJ. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― CIEŚLUKOWSKI Jan, 
z listy nr 15 KWW ZJEDNOCZONA PRAWICA ZIEMI OLECKIEJ. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 190; 
4) karty do głosowania wydano 89 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 89; 

6) głosów ważnych oddano 88; 

7) radną została wybrana: 

― SZCZECINA Anna Krystyna, 
z listy nr 15 KWW ZJEDNOCZONA PRAWICA ZIEMI OLECKIEJ. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 149; 
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) radną została wybrana: 

― FILIPOWICZ Paulina, 
z listy nr 14 KWW „URSA". 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 174; 
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) radnym został wybrany: 

― BORKOWSKI Augustyn, 
z listy nr 15 KWW ZJEDNOCZONA PRAWICA ZIEMI OLECKIEJ. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 93; 
4) karty do głosowania wydano 22 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 22; 

6) głosów ważnych oddano 22; 

7) radną została wybrana: 

― KOMOROWSKA Anna Elżbieta, 
z listy nr 15 KWW ZJEDNOCZONA PRAWICA ZIEMI OLECKIEJ. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 216; 
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: 

― ŁAPIŃSKI Józef, 
z listy nr 15 KWW ZJEDNOCZONA PRAWICA ZIEMI OLECKIEJ. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 155; 
4) karty do głosowania wydano 78 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 78; 

6) głosów ważnych oddano 76; 

7) radnym został wybrany: 

― HERBSZT Paweł, 
z listy nr 14 KWW „URSA". 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 190; 
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) radną została wybrana: 

― KOŃSKA Sylwia, 
z listy nr 14 KWW „URSA". 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 153; 
4) karty do głosowania wydano 57 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 57; 

6) głosów ważnych oddano 54; 

7) radnym został wybrany: 

― ANISZKIEWICZ Rafał, 
z listy nr 15 KWW ZJEDNOCZONA PRAWICA ZIEMI OLECKIEJ. 

 
 

Rozdział 99. 
Wybory do Rady Gminy Wilczęta 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2371. 
3. Karty do głosowania wydano 1488 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1488 osób, to jest 

62,76% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1451, to jest 97,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 37, to jest 2,49% 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 10,81%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 33, to jest 
89,19%  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 216; 
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: 

― SKUBIJ Elżbieta Iwona, 
z listy nr 18 KWW BOGUSŁAWA SZCZERBA. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 109; 
4) karty do głosowania wydano 76 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 76; 

6) głosów ważnych oddano 73; 

7) radną została wybrana: 

― DUBIEC Irena Cecylia, 
z listy nr 18 KWW BOGUSŁAWA SZCZERBA. 

 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 103; 
4) karty do głosowania wydano 52 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 52; 

6) głosów ważnych oddano 50; 

7) radnym został wybrany: 

― KRYNICZ Tomasz, 
z listy nr 19 KWW JÓZEF KUCAJ. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 216; 
4) karty do głosowania wydano 140 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 140; 
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6) głosów ważnych oddano 134; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁACHMAŃSKI Zbigniew, 
z listy nr 17 KWW ZBIGNIEWA ŁACHMAŃSKIEGO. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 86; 
4) karty do głosowania wydano 45 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 45; 

6) głosów ważnych oddano 44; 

7) radnym został wybrany: 

― DOBRZENIECKI Zdzisław Józef, 
z listy nr 18 KWW BOGUSŁAWA SZCZERBA. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 110; 
4) karty do głosowania wydano 86 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 86; 

6) głosów ważnych oddano 84; 

7) radnym został wybrany: 

― KUDERAWIEC Patryk Jakub, 
z listy nr 21 KWW LILLI KACZOREK-NISKIEJ. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 160; 
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: 

― WARGACKI Ryszard, 
z listy nr 18 KWW BOGUSŁAWA SZCZERBA. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 126; 
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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) radną została wybrana: 

― ŁUCZKO Anna, 
z listy nr 19 KWW JÓZEF KUCAJ. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 158; 
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) radnym został wybrany: 

― ROMANOWICZ Ryszard, 
z listy nr 18 KWW BOGUSŁAWA SZCZERBA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 107; 

7) radną została wybrana: 

― GRZEGORZAK-SZELUGA Katarzyna Anna, 
z listy nr 21 KWW LILLI KACZOREK-NISKIEJ. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 217; 
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: 

― BUTKIEWICZ Antoni, 
z listy nr 18 KWW BOGUSŁAWA SZCZERBA. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 152; 
4) karty do głosowania wydano 74 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 74; 

6) głosów ważnych oddano 72; 

7) radną została wybrana: 

― MIERZWICKA Monika, 
z listy nr 18 KWW BOGUSŁAWA SZCZERBA. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

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 116; 

7) radną została wybrana: 

― KOCHAN Wioletta Katarzyna, 
z listy nr 18 KWW BOGUSŁAWA SZCZERBA. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 159; 
4) karty do głosowania wydano 94 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 94; 

6) głosów ważnych oddano 87; 

7) radnym został wybrany: 

― STOŁYCIA Marcin, 
z listy nr 18 KWW BOGUSŁAWA SZCZERBA. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 176; 
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: 

― TERLICKI Stanisław, 
z listy nr 18 KWW BOGUSŁAWA SZCZERBA. 
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Rozdział 100. 
Wybory do Rady Gminy Wydminy 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4858. 
3. Karty do głosowania wydano 2619 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2620 osób, to jest 

53,93% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 2535, to jest 96,76% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 85, to jest 3,24% 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 30,59%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 59, to jest 
69,41%  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 322; 
4) karty do głosowania wydano 148 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 149; 

6) głosów ważnych oddano 146; 

7) radną została wybrana: 

― PINDUR Krystyna Bożena, 
z listy nr 15 KWW ANNY BINIK. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― WILGOCKI Waldemar Józef, 
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z listy nr 16 KWW RADOSŁAWA KRÓLA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 341; 
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: 

― ŁUKASZCZUK Tadeusz Stanisław, 
z listy nr 16 KWW RADOSŁAWA KRÓLA. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 328; 
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) radną została wybrana: 

― MACKIEWICZ Kinga, 
z listy nr 15 KWW ANNY BINIK. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 377; 
4) karty do głosowania wydano 229 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 229; 

6) głosów ważnych oddano 221; 

7) radną została wybrana: 

― BAKUN Renata Bogumiła, 
z listy nr 16 KWW RADOSŁAWA KRÓLA. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 304; 
4) karty do głosowania wydano 149 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 149; 

6) głosów ważnych oddano 147; 
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7) radną została wybrana: 

― POZNAŃSKA Judyta, 
z listy nr 15 KWW ANNY BINIK. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 247; 
4) karty do głosowania wydano 123 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 123; 

6) głosów ważnych oddano 120; 

7) radnym został wybrany: 

― ZIELIŃSKI Paweł, 
z listy nr 15 KWW ANNY BINIK. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 187; 

7) radną została wybrana: 

― ORDOWSKA Ewelina, 
z listy nr 16 KWW RADOSŁAWA KRÓLA. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 247; 
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: 
― BUŹNIAK Joanna Ewa, 
z listy nr 15 KWW ANNY BINIK. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 390; 
4) karty do głosowania wydano 247 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 247; 

6) głosów ważnych oddano 239; 

7) radnym został wybrany: 

― JUNIEWICZ Kacper, 
z listy nr 16 KWW RADOSŁAWA KRÓLA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 213; 

7) radnym został wybrany: 

― MAJCHER Franciszek, 
z listy nr 16 KWW RADOSŁAWA KRÓLA. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 412; 
4) karty do głosowania wydano 253 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 253; 

6) głosów ważnych oddano 231; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻYGIEŁO Ryszard, 
z listy nr 16 KWW RADOSŁAWA KRÓLA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 135; 

7) radną została wybrana: 

― MYSZKOWSKA Małgorzata, 
z listy nr 15 KWW ANNY BINIK. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 491; 
4) karty do głosowania wydano 281 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 281; 

6) głosów ważnych oddano 271; 

7) radnym został wybrany: 

― SAMBORSKI Waldemar Antoni, 
z listy nr 16 KWW RADOSŁAWA KRÓLA. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 180; 

7) radną została wybrana: 

― SAKOWICZ Emilia, 
z listy nr 15 KWW ANNY BINIK. 

 
 

Rozdział 101. 
Wybory do Rady Miejskiej w Zalewie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8235. 
3. Karty do głosowania wydano 2561 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2561 osób, to jest 

31,10% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 2507, to jest 97,89% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 54, 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 11, to jest 20,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 43, to jest 
79,63%  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. 



452 

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 414; 
4) karty do głosowania wydano 196 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 196; 

6) głosów ważnych oddano 192; 

7) radną została wybrana: 

― GŁĄB Iwona, 
z listy nr 15 KWW ALFA. 

 

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 233 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 233; 

6) głosów ważnych oddano 227; 

7) radnym został wybrany: 

― TRUSZKOWSKI Alfred Stanisław, 
z listy nr 14 KWW MARKA ŻYLIŃSKIEGO ZALEWO NASZ WSPÓLNY 
DOM. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 377; 
4) karty do głosowania wydano 198 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 199; 

6) głosów ważnych oddano 194; 

7) radną została wybrana: 

― ŻOŁĄDKIEWICZ Wioletta Monika, 
z listy nr 14 KWW MARKA ŻYLIŃSKIEGO ZALEWO NASZ WSPÓLNY 
DOM. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 281; 
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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: 

― MIĆKO Mirosław Waldemar, 
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 316; 
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: 

― LICHACZ Jan, 
z listy nr 14 KWW MARKA ŻYLIŃSKIEGO ZALEWO NASZ WSPÓLNY 
DOM. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1325; 
4) karty do głosowania wydano 214 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 213; 

6) głosów ważnych oddano 211; 

7) radnym został wybrany: 

― PRZYBYLSKI Krzysztof, 
z listy nr 15 KWW ALFA. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1514; 
4) karty do głosowania wydano 162 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162; 

6) głosów ważnych oddano 156; 

7) radnym został wybrany: 

― CZYSZEK Mirosław, 
z listy nr 14 KWW MARKA ŻYLIŃSKIEGO ZALEWO NASZ WSPÓLNY 
DOM. 
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8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― NYKOŁYSZAK Ewa Maria, 
z listy nr 14 KWW MARKA ŻYLIŃSKIEGO ZALEWO NASZ WSPÓLNY 
DOM. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1325; 
4) karty do głosowania wydano 241 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 241; 

6) głosów ważnych oddano 237; 

7) radną została wybrana: 

― OBSZAŃSKA Dorota, 
z listy nr 14 KWW MARKA ŻYLIŃSKIEGO ZALEWO NASZ WSPÓLNY 
DOM. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

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 169; 

7) radnym został wybrany: 

― NIDZGORSKI Dariusz, 
z listy nr 14 KWW MARKA ŻYLIŃSKIEGO ZALEWO NASZ WSPÓLNY 
DOM. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 352; 
4) karty do głosowania wydano 214 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 214; 

6) głosów ważnych oddano 209; 

7) radnym został wybrany: 

― GAL Jan, 
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z listy nr 14 KWW MARKA ŻYLIŃSKIEGO ZALEWO NASZ WSPÓLNY 
DOM. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 481; 
4) karty do głosowania wydano 197 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 197; 

6) głosów ważnych oddano 194; 

7) radną została wybrana: 

― JAKUBIEC Teresa Monika, 
z listy nr 14 KWW MARKA ŻYLIŃSKIEGO ZALEWO NASZ WSPÓLNY 
DOM. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 388; 
4) karty do głosowania wydano 170 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 170; 

6) głosów ważnych oddano 160; 

7) radnym został wybrany: 

― TRUSZKOWSKI Krzysztof, 
z listy nr 14 KWW MARKA ŻYLIŃSKIEGO ZALEWO NASZ WSPÓLNY 
DOM. 

 

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

6) głosów ważnych oddano 129; 

7) radnym został wybrany: 

― GAWRYŚ Krzysztof, 
z listy nr 14 KWW MARKA ŻYLIŃSKIEGO ZALEWO NASZ WSPÓLNY 
DOM. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 290; 
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) radną została wybrana: 

― KRAJNIK Halina, 
z listy nr 14 KWW MARKA ŻYLIŃSKIEGO ZALEWO NASZ WSPÓLNY 
DOM. 

 
 

 
 

Dział II 
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 

 
Rozdział 1. 

Wybory do Rady Miasta Bartoszyce 

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 19190. 
3. Karty do głosowania wydano 9829 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9824 osób, to jest 

51,19% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 9479, to jest 96,49% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 345, 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 z 
różnych list oddano 235, to jest 68,12%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 110, to jest 
31,88%  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 13 KWW SAMORZĄDNOŚĆ PLUS; 
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4) lista nr 14 KWW KATARZYNY BASAK-NASZE MIASTO. 
 

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 6263; 
4) karty do głosowania wydano 3077 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3076; 

6) głosów ważnych oddano 2975; 

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: 

 ― DUDA Krystyna, 
 ― BOIWKO Leonard; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DARSKI Witold Marian, 
 ― AZAREWICZ Tadeusz; 

c) lista nr 13 ― KWW SAMORZĄDNOŚĆ PLUS uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SARZYŃSKI Ryszard; 
d) lista nr 14 ― KWW KATARZYNY BASAK-NASZE MIASTO uzyskała 2 
mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ADAMCZYK Joanna, 
 ― KAPUSTO Ewa Małgorzata; 

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 6522; 
4) karty do głosowania wydano 3394 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3393; 

6) głosów ważnych oddano 3256; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 



458 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PROKOCKI Wojciech, 
 ― BINIĘDA Anna Jolanta; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KACZMAREK Urszula, 
 ― DUBICKI Stanisław Wincenty; 

c) lista nr 13 ― KWW SAMORZĄDNOŚĆ PLUS uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PASJAK Janusz, 
 ― PETRYKOWSKI Piotr; 

d) lista nr 14 ― KWW KATARZYNY BASAK-NASZE MIASTO uzyskała 1 
mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― BASAK Katarzyna Izabela; 

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 6405; 
4) karty do głosowania wydano 3358 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3355; 

6) głosów ważnych oddano 3248; 

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: 

 ― ZABŁOCKA Elżbieta, 
 ― PUSZKO Jarosław Roman; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MACHNIEWSKA Wioletta Joanna, 
 ― JĘDRYCZKA Lucyna; 
c) lista nr 13 ― KWW SAMORZĄDNOŚĆ PLUS uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KAPUŚCIŃSKI Karol, 
 ― LIPIEJKO Zbigniew; 
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d) lista nr 14 ― KWW KATARZYNY BASAK-NASZE MIASTO uzyskała 1 
mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― BARANOWSKA Grażyna; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 2. 
Wybory do Rady Miasta Działdowo 

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 16970. 
3. Karty do głosowania wydano 8866 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8847 osób, to jest 

52,13% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 8490, to jest 95,96% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 357, to jest 4,04% 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 190, to jest 53,22%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 167, to jest 
46,78%  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 GRZEGORZA MROWIŃSKIEGO. 
 

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 4270; 
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4) karty do głosowania wydano 2443 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2442; 

6) głosów ważnych oddano 2368; 

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: 

 ― OGRODOWCZYK Marcin; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radną z tej listy została wybrana: 

 ― ŻUCHOWSKA Teresa; 
c) lista nr 14 ― KWW GRZEGORZA MROWIŃSKIEGO uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― REMISZEWSKI Romuald, 
 ― PIEKARSKI Patryk, 
 ― CYBULSKI Jerzy Mieczysław; 

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 3949; 
4) karty do głosowania wydano 2018 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2000; 

6) głosów ważnych oddano 1908; 

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: 

 ― MAĆKOWIAK Dariusz Henryk, 
 ― TESSAR Andrzej Wojciech; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radną z tej listy została wybrana: 

 ― MILEWSKA Wanda; 

c) lista nr 14 ― KWW GRZEGORZA MROWIŃSKIEGO uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PSZENNY Sławomir, 
 ― PRZYBYSZEWSKI Andrzej; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3976; 
4) karty do głosowania wydano 1954 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 1954; 

6) głosów ważnych oddano 1850; 

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: 

 ― KOCIELA Zbigniew, 
 ― GOŁĘBIEWSKI Leszek Zenon; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radną z tej listy została wybrana: 

 ― REDA Bogumiła; 

c) lista nr 14 ― KWW GRZEGORZA MROWIŃSKIEGO uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MROWIŃSKI Grzegorz, 
 ― DEMSKI Piotr Andrzej; 

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 4775; 
4) karty do głosowania wydano 2451 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2451; 

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 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DWÓRZNIK Marek, 
 ― KORZENIEWSKA Aleksandra Henryka; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GAJEWSKI Zenon Marian; 

c) lista nr 14 ― KWW GRZEGORZA MROWIŃSKIEGO uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ŚWIĄTEK Paweł, 
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 ― ŚLIWA Wojciech Jerzy, 
 ― SOSNÓWKA Leszek; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 3. 
Wybory do Rady Miejskiej w Elblągu 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 25 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 93086, w tym 2 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 44262 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 44197 osób, to jest 
47,48% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 43245, to jest 97,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 952, 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 z 
różnych list oddano 544, to jest 57,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 408, to jest 
42,86%  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 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 12 KWW WITOLDA WRÓBLEWSKIEGO. 
 

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 18431; 
4) karty do głosowania wydano 8982 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8976; 

6) głosów ważnych oddano 8812; 

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: 

 ― MISSAN Michał Piotr, 
 ― TURLEJ Robert; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― TRAKS Rafał, 
 ― SAŁATA Halina Maria; 

c) lista nr 12 ― KWW WITOLDA WRÓBLEWSKIEGO uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― MIKULSKA Iwona Katarzyna; 

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 20061, w tym 2 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi; 

4) karty do głosowania wydano 10327 osobom, w tym 2 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10291; 

6) głosów ważnych oddano 10087; 

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: 

 ― BALBUZA Cezary, 
 ― ADAMOWICZ Małgorzata; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― HAJDUKOWSKI Janusz, 
 ― JANOWSKA Jolanta Anna; 

c) lista nr 12 ― KWW WITOLDA WRÓBLEWSKIEGO uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 
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 ― KONERT Krzysztof Edward; 

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 18238; 
4) karty do głosowania wydano 8444 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8436; 

6) głosów ważnych oddano 8241; 

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: 

 ― SOKOŁOWSKA Irena, 
 ― KARPIŃSKI Wojciech Jerzy; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― OPACZEWSKI Piotr, 
 ― FEDORCZYK Paweł Tomasz; 

c) lista nr 12 ― KWW WITOLDA WRÓBLEWSKIEGO uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PIETRULEWICZ Edward Mieczysław; 

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 17581; 
4) karty do głosowania wydano 8113 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8108; 

6) głosów ważnych oddano 7901; 

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: 

 ― CZYŻYK Antoni, 
 ― BORUSZKA Jacek; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radną z tej listy została wybrana: 

 ― LISEWSKA Jolanta; 
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c) lista nr 12 ― KWW WITOLDA WRÓBLEWSKIEGO uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WRÓBLEWSKI Witold Marek, 
 ― BURKHARDT Marek; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 18775; 
4) karty do głosowania wydano 8396 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8386; 

6) głosów ważnych oddano 8204; 

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: 

 ― TOŁWIŃSKI Bogusław Stanisław; 

b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWAK Janusz Dariusz; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PRUSZAK Marek Piotr, 
 ― KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej; 

d) lista nr 12 ― KWW WITOLDA WRÓBLEWSKIEGO uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― OSIK Marek; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 4. 
Wybory do Rady Miasta Ełku 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 23 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 46290. 
3. Karty do głosowania wydano 21005 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 21000 osób, to jest 

45,37% uprawnionych do głosowania. 
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5. Głosów ważnych oddano 20104, to jest 95,73% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 896, to jest 4,27% 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 440, to jest 49,11%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 456, to jest 
50,89%  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 15 KWW DOBRO WSPÓLNE. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 16158; 
4) karty do głosowania wydano 7647 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7644; 

6) głosów ważnych oddano 7305; 

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: 

 ― WOJCIECHOWSKA Anna, 
 ― WILOCH Krzysztof Zbigniew, 
 ― DRACEWICZ Dariusz Cezary; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BARTOSZEWICZ Adam; 

c) lista nr 15 ― KWW DOBRO WSPÓLNE uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WISOWATY Bogusław, 
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 ― SURYNT Andrzej, 
 ― KEMICER Nikodem Wacław, 
 ― PRZYGODZIŃSKI Marcin Łukasz; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 16361; 
4) karty do głosowania wydano 6730 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6731; 

6) głosów ważnych oddano 6423; 

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: 

 ― DZIENISIEWICZ Ireneusz, 
 ― SZELĄŻEK Włodzimierz, 
 ― GÓRSKI Hubert; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WESOŁOWSKI Robert Franciszek, 
 ― CEGIEŁKA Łukasz; 
c) lista nr 15 ― KWW DOBRO WSPÓLNE uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ANDRUKIEWICZ Tomasz Mariusz, 
 ― AWRAMIK Ewa, 
 ― WOLNA Aneta; 

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 13771; 
4) karty do głosowania wydano 6628 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6625; 

6) głosów ważnych oddano 6376; 

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: 
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 ― DOBKOWSKI Adam, 
 ― PODWOJSKI Idzi Henryk; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KARAŚ Rafał; 
c) lista nr 15 ― KWW DOBRO WSPÓLNE uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― URBAŃSKI Artur Tadeusz, 
 ― KARPIENIA Piotr, 
 ― SAWCZYŃSKI Mirosław, 
 ― KLIMOWICZ Robert; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 5. 
Wybory do Rady Miejskiej w Giżycku 

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 23208, w tym 3 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 11474 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 11463 osób, to jest 
49,39% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 11046, to jest 96,36% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 417, to jest 3,64% 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 204, to jest 48,92%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 213, to jest 
51,08%  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 GPO; 

3) lista nr 16 KWW OK GIŻYCKO. 
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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 6549, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 3366 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3364; 

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 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ANDRUSZKIEWICZ Piotr Marek; 

b) lista nr 15 ― KWW GPO uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― IWASZKIEWICZ Wojciech Karol, 
 ― POPIELUCH Maria, 
 ― KACZOROWSKA Małgorzata; 

c) lista nr 16 ― KWW OK GIŻYCKO uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ŁOBODZIŃSKI Marcin, 
 ― BOĆ Mirosław; 

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 5234; 
4) karty do głosowania wydano 2434 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2428; 

6) głosów ważnych oddano 2344; 

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: 

 ― KUNDA Jerzy, 
 ― JAKOWICZ Marcin; 
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b) lista nr 15 ― KWW GPO uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MISTERA Jadwiga Małgorzata, 
 ― GRZESZCZAK Paweł; 

c) lista nr 16 ― KWW OK GIŻYCKO uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BRZESKI Jacek; 

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 5565, w tym 2 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi; 

4) karty do głosowania wydano 2811 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2809; 

6) głosów ważnych oddano 2718; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ANDRUSZKIEWICZ Paweł Michał; 

b) lista nr 15 ― KWW GPO uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SARUL Halina Marta, 
 ― SEKTA Jan, 
 ― JELEC Andrzej; 

c) lista nr 16 ― KWW OK GIŻYCKO uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― CZOPIŃSKA Małgorzata; 

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 5860; 
4) karty do głosowania wydano 2863 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2862; 

6) głosów ważnych oddano 2720; 

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: 

 ― LUBAS Mirosław, 
 ― ZAKRZEWSKI Łukasz; 

b) lista nr 15 ― KWW GPO uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIÓRKOWSKI Cezary, 
 ― KEMPA Robert Waldemar; 

c) lista nr 16 ― KWW OK GIŻYCKO uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― ŁUKASZEWICZ Beata Jadwiga; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 6. 
Wybory do Rady Miejskiej w Iławie 

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 26164. 
3. Karty do głosowania wydano 13165 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 13162 osób, to jest 

50,31% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 12638, to jest 96,02% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 524, to jest 3,98% 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 233, to jest 44,47%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 291, to jest 
55,53%  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 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 14 KWW ADAMA ŻYLIŃSKIEGO; 

4) lista nr 15 KWW DAWIDA KOPACZEWSKIEGO - ŁĄCZY NAS 
IŁAWA; 
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5) lista nr 16 KWW PIOTRA ŻUCHOWSKIEGO "DLA IŁAWY". 
 

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 8512; 
4) karty do głosowania wydano 4171 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4176; 

6) głosów ważnych oddano 3982; 

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: 

 ― ROZBORSKI Dariusz, 
 ― WYŻLIC Martyna Justyna; 

b) lista nr 14 ― KWW ADAMA ŻYLIŃSKIEGO uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― RYCHLIK Aneta, 
 ― ROCHOWICZ Feliks Stanisław; 

c) lista nr 15 ― KWW DAWIDA KOPACZEWSKIEGO - ŁĄCZY NAS IŁAWA 
uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― POGODOWSKA Anna Katarzyna; 

d) lista nr 16 ― KWW PIOTRA ŻUCHOWSKIEGO "DLA IŁAWY" uzyskała 2 
mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PTASZNIK Włodzimierz Lew, 
 ― WOŹNIAK Tomasz Wiesław; 

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 8713; 
4) karty do głosowania wydano 4628 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4625; 

6) głosów ważnych oddano 4451; 

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: 

 ― RYKACZEWSKI Andrzej Jarosław, 
 ― HATAŁA Stefan; 

b) lista nr 14 ― KWW ADAMA ŻYLIŃSKIEGO uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ŻYLIŃSKI Adam Jacek, 
 ― MIECZNIKOWSKI Zbigniew Marian; 

c) lista nr 15 ― KWW DAWIDA KOPACZEWSKIEGO - ŁĄCZY NAS IŁAWA 
uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KOPACZEWSKI Dawid; 

d) lista nr 16 ― KWW PIOTRA ŻUCHOWSKIEGO "DLA IŁAWY" uzyskała 2 
mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― JACKOWSKA Ewa Urszula, 
 ― PACZKOWSKI Dariusz Adam; 

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 8939; 
4) karty do głosowania wydano 4366 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4361; 

6) głosów ważnych oddano 4205; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BOJKO Edward; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― FORYŚ Ryszard, 
 ― RYKACZEWSKI Piotr; 

c) lista nr 14 ― KWW ADAMA ŻYLIŃSKIEGO uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SZYMAŃSKI Wojciech Józef, 
 ― PRASEK Elżbieta Maria; 

d) lista nr 16 ― KWW PIOTRA ŻUCHOWSKIEGO "DLA IŁAWY" uzyskała 2 
mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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 ― MŁOTEK Michał, 
 ― SŁAWIŃSKI Tomasz Sebastian; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 7. 
Wybory do Rady Miejskiej w Kętrzynie 

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 22097. 
3. Karty do głosowania wydano 11094 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 11087 osób, to jest 

50,17% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 10580, to jest 95,43% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 507, to jest 4,57% 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 246, to jest 48,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 261, to jest 
51,48%  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 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 15 KWW KĘTRZYŃSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA; 

4) lista nr 16 KWW - AKTYWNY SAMORZĄD; 

5) lista nr 17 KWW KĘTRZYN 2000. 
 

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 5075; 
4) karty do głosowania wydano 2625 osobom; 
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5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2623; 

6) głosów ważnych oddano 2525; 

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: 

 ― CZECH Wioletta, 
 ― ĆWIK Czesław; 

b) lista nr 15 ― KWW KĘTRZYŃSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SZYMAŃSKI Ryszard Teodor; 

c) lista nr 16 ― KWW - AKTYWNY SAMORZĄD uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― WASZKIEWICZ Zofia; 
d) lista nr 17 ― KWW KĘTRZYN 2000 uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BURACZEK Zenon; 
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 6470; 
4) karty do głosowania wydano 3339 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3336; 

6) głosów ważnych oddano 3197; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWAK Zbigniew; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ZARECKI Władysław; 
c) lista nr 15 ― KWW KĘTRZYŃSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― CHODARA Roman; 
d) lista nr 16 ― KWW - AKTYWNY SAMORZĄD uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― NIEDZIÓŁKA Ryszard Henryk, 
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 ― ABRAMOWICZ Krystian Aleksander; 

e) lista nr 17 ― KWW KĘTRZYN 2000 uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BARANOWSKI Jerzy; 

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 5365; 
4) karty do głosowania wydano 2646 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2647; 

6) głosów ważnych oddano 2510; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KOMOROWSKI Tomasz; 

b) lista nr 15 ― KWW KĘTRZYŃSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― HEĆMAN Krzysztof Wiesław, 
 ― MITROS Edward; 

c) lista nr 16 ― KWW - AKTYWNY SAMORZĄD uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SAPIŃSKI Daniel Adam; 

d) lista nr 17 ― KWW KĘTRZYN 2000 uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― DUCZEK Dariusz Marek; 

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 5187; 
4) karty do głosowania wydano 2484 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2481; 

6) głosów ważnych oddano 2348; 

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: 

 ― RYPINA Rafał, 
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 ― MICKIEWICZ Jan Wojciech; 

b) lista nr 15 ― KWW KĘTRZYŃSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NIETRZEBA Damian Piotr; 

c) lista nr 16 ― KWW - AKTYWNY SAMORZĄD uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― TORUŃSKI Marian Henryk; 

d) lista nr 17 ― KWW KĘTRZYN 2000 uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― SZYMKIEWICZ Helena; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 8. 
Wybory do Rady Miejskiej w Morągu 

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 19355, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 10377 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 10365 osób, to jest 
53,55% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 9831, to jest 94,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 534, to jest 5,15% 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 391, to jest 73,22%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 143, to jest 
26,78%  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 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 17 KWW ZGODA I ROZWÓJ; 
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4) lista nr 18 KWW WSPÓLNIE DLA MIESZKAŃCÓW; 

5) lista nr 19 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU 
OSTRÓDA; 

6) lista nr 20 KWW "RUCH SPOŁECZNY 2018". 
 

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 5475, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 2862 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2862; 

6) głosów ważnych oddano 2734; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 17 ― KWW ZGODA I ROZWÓJ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― RAĆKOWSKI Marek, 
 ― GOŁOWICZ Daniel, 
 ― CYDEJKO Aleksander; 

b) lista nr 18 ― KWW WSPÓLNIE DLA MIESZKAŃCÓW uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― TOPOLSKI Damian; 
c) lista nr 20 ― KWW "RUCH SPOŁECZNY 2018" uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KACZYŃSKI Kamil, 
 ― COŁOŚ Renata; 

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 6080; 
4) karty do głosowania wydano 3307 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3306; 

6) głosów ważnych oddano 3154; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 
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a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MATWIEJCZYK Mateusz; 

b) lista nr 17 ― KWW ZGODA I ROZWÓJ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SOBIERAJSKI Tadeusz Zbigniew, 
 ― KACZKAN Józef Waldemar, 
 ― STEĆ Łucja; 

c) lista nr 18 ― KWW WSPÓLNIE DLA MIESZKAŃCÓW uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ORŁOWSKI Tomasz; 
d) lista nr 19 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU 
OSTRÓDA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― OGÓR Marek Antoni; 
e) lista nr 20 ― KWW "RUCH SPOŁECZNY 2018" uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KAZIMIERCZAK Roman; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7800; 
4) karty do głosowania wydano 4208 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4197; 

6) głosów ważnych oddano 3943; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― STRZYLAK Marcin Karol, 
 ― SZCZUROWSKI Jerzy Władysław; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― STRZYLAK Dariusz; 
c) lista nr 17 ― KWW ZGODA I ROZWÓJ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SZCZUROWSKI Stefan Krzysztof, 
 ― DROSIO Józef Piotr, 
 ― BARTOSZEWICZ Ryszard Jerzy; 
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d) lista nr 19 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU 
OSTRÓDA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― WINNICKA Celina; 
e) lista nr 20 ― KWW "RUCH SPOŁECZNY 2018" uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KOWALEWSKI Adam Tomasz; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 9. 
Wybory do Rady Miejskiej w Mrągowie 

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 17740, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 9572 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9569 osób, to jest 

53,94% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 9212, to jest 96,27% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 357, to jest 3,73% 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 184, to jest 51,54%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 173, to jest 
48,46%  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 UCZCIWY SAMORZĄD - NIEZALEŻNI; 

3) lista nr 16 KWW STANISŁAWA BUŁAJEWSKIEGO; 

4) lista nr 17 KW MRĄGOWSKA INICJATYWA SPOŁECZNA; 

5) lista nr 18 KWW MRĄGOWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA. 
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Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6742, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 3665 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3662; 

6) głosów ważnych oddano 3553; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PARDA Grzegorz Dariusz; 

b) lista nr 16 ― KWW STANISŁAWA BUŁAJEWSKIEGO uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BUŁAJEWSKI Stanisław, 
 ― JAKUBAS Daniel Stanisław; 

c) lista nr 17 ― KW MRĄGOWSKA INICJATYWA SPOŁECZNA uzyskała 2 
mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― LEWKOWICZ Magdalena, 
 ― WRÓBEL Robert; 

d) lista nr 18 ― KWW MRĄGOWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SIEMIENIEC Otolia Anna, 
 ― SZAŁACHOWSKA Ewa Joanna, 
 ― DORACZYŃSKI Jakub Michał; 

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 4875; 
4) karty do głosowania wydano 2583 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2581; 

6) głosów ważnych oddano 2446; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 
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a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MOROZ Bogdan; 

b) lista nr 16 ― KWW STANISŁAWA BUŁAJEWSKIEGO uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― CZYŻEWSKI Rafał; 
c) lista nr 17 ― KW MRĄGOWSKA INICJATYWA SPOŁECZNA uzyskała 2 
mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PYTEL Agnieszka Aleksandra, 
 ― WILK Bogusław; 

d) lista nr 18 ― KWW MRĄGOWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PAPIERNIK Dariusz Jacek, 
 ― DORACZYŃSKI Tomasz Daniel; 

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 6123; 
4) karty do głosowania wydano 3324 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3326; 

6) głosów ważnych oddano 3213; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ZYRA Czesław; 

b) lista nr 15 ― KWW UCZCIWY SAMORZĄD - NIEZALEŻNI uzyskała 1 
mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― TARNOWSKI Dominik Damian; 

c) lista nr 16 ― KWW STANISŁAWA BUŁAJEWSKIEGO uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MIKSZA Marian; 

d) lista nr 17 ― KW MRĄGOWSKA INICJATYWA SPOŁECZNA uzyskała 2 
mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CYBUL Waldemar Marek, 
 ― WOJNO Kamil; 
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e) lista nr 18 ― KWW MRĄGOWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― NIKONOR Henryk, 
 ― ORZOŁ Tadeusz; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 10. 
Wybory do Rady Miejskiej w Nidzicy 

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 16855. 
3. Karty do głosowania wydano 8716 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8710 osób, to jest 

51,68% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 8264, to jest 94,88% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 446, 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 229, to jest 51,35%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 217, to jest 
48,65%  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 12 KWW NASZA GMINA NASZ POWIAT; 

3) lista nr 15 KWW POPARCIA JACKA KOSMALI. 
 

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 5482; 
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4) karty do głosowania wydano 2965 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2959; 

6) głosów ważnych oddano 2832; 

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: 

 ― KOTWICKI Józef, 
 ― SZPEJNA Mieczysław Ludwik; 

b) lista nr 12 ― KWW NASZA GMINA NASZ POWIAT uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PYRACKI Waldemar, 
 ― ŚPIEWAK Leszek Adam; 

c) lista nr 15 ― KWW POPARCIA JACKA KOSMALI uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PRZYBYŁEK Paweł, 
 ― DANIELCZYK Tadeusz Andrzej, 
 ― ARCYZ Andrzej; 

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 5761; 
4) karty do głosowania wydano 3060 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3060; 

6) głosów ważnych oddano 2895; 

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: 

 ― KAWECKI Włodzimierz, 
 ― RUŚ Andrzej Michał; 
b) lista nr 12 ― KWW NASZA GMINA NASZ POWIAT uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― STASIUKIEWICZ Robert Piotr, 
 ― ZIELIŃSKI Jacek; 

c) lista nr 15 ― KWW POPARCIA JACKA KOSMALI uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ŁĄCZKOWSKA Magdalena, 
 ― MARCJANIK Andrzej, 
 ― ŻUKOWSKI Krzysztof; 
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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 5612; 
4) karty do głosowania wydano 2691 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2691; 

6) głosów ważnych oddano 2537; 

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: 

 ― PALIŃSKI Marcin, 
 ― PEPŁOWSKI Leszek Dariusz; 

b) lista nr 12 ― KWW NASZA GMINA NASZ POWIAT uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GÓLNIK Dariusz; 

c) lista nr 15 ― KWW POPARCIA JACKA KOSMALI uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KOSMALA Jacek, 
 ― GRUDKOWSKI Adam, 
 ― KOWALCZYK Władysław Szczepan, 
 ― MERGALSKI Jarosław; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 11. 
Wybory do Rady Miejskiej w Olecku 

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 17024, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 8510 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8501 osób, to jest 
49,94% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 8114, to jest 95,45% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 387, to jest 4,55% 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 z 
różnych list oddano 229, to jest 59,17%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 158, to jest 
40,83%  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 14 KWW MARCINA CZEKAY; 

2) lista nr 15 KWW ZJEDNOCZONA PRAWICA ZIEMI OLECKIEJ; 

3) lista nr 16 KWW MAŁA OJCZYZNA OLECKO; 

4) lista nr 17 KWW OLECKO NASZE MIASTO. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4821; 
4) karty do głosowania wydano 2486 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2486; 

6) głosów ważnych oddano 2376; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 14 ― KWW MARCINA CZEKAY uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― CZEKAY Marcin; 

b) lista nr 15 ― KWW ZJEDNOCZONA PRAWICA ZIEMI OLECKIEJ uzyskała 
1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KŁOCZKO Grzegorz; 

c) lista nr 16 ― KWW MAŁA OJCZYZNA OLECKO uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― OLSZEWSKI Wacław, 
 ― BAGIEŃSKI Jarosław; 

d) lista nr 17 ― KWW OLECKO NASZE MIASTO uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SOBCZAK Karol, 
 ― BIELAWSKI Rafał Cezary; 
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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 4194, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 2272 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2271; 

6) głosów ważnych oddano 2168; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 14 ― KWW MARCINA CZEKAY uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― KACZOR Anna; 

b) lista nr 15 ― KWW ZJEDNOCZONA PRAWICA ZIEMI OLECKIEJ uzyskała 
1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― LEONARCZYK Wojciech; 

c) lista nr 16 ― KWW MAŁA OJCZYZNA OLECKO uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MIŁUN Mariusz, 
 ― PRUSKO Marian; 

d) lista nr 17 ― KWW OLECKO NASZE MIASTO uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― NOWIK Alicja; 

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 3856; 
4) karty do głosowania wydano 1954 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 1949; 

6) głosów ważnych oddano 1866; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 14 ― KWW MARCINA CZEKAY uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― ANUSZKIEWICZ Janina; 
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b) lista nr 15 ― KWW ZJEDNOCZONA PRAWICA ZIEMI OLECKIEJ uzyskała 
1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ROSZKO Marcin; 

c) lista nr 16 ― KWW MAŁA OJCZYZNA OLECKO uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― REJTERADA Wojciech; 

d) lista nr 17 ― KWW OLECKO NASZE MIASTO uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GIEŁAZIS Paweł, 
 ― MACIĄG Renata Małgorzata; 

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 4153; 
4) karty do głosowania wydano 1798 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 1795; 

6) głosów ważnych oddano 1704; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 14 ― KWW MARCINA CZEKAY uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― ŻUKOWSKA Wioletta Dorota; 

b) lista nr 15 ― KWW ZJEDNOCZONA PRAWICA ZIEMI OLECKIEJ uzyskała 
1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― STEFANOWSKA Alicja; 

c) lista nr 16 ― KWW MAŁA OJCZYZNA OLECKO uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WRÓBLEWSKI Grzegorz, 
 ― GRODZICKI Ferdynand; 

d) lista nr 17 ― KWW OLECKO NASZE MIASTO uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BONDARENKO Dawid; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 12. 
Wybory do Rady Miasta Olsztyna 
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Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 25 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 131023, w tym 6 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 73747 osobom, w tym 5 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 73645 osób, to jest 
56,21% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 71388, to jest 96,94% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 2257, to jest 3,06% 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 947, to jest 41,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1310, to jest 
58,04%  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 12 KWW CZESŁAWA JERZEGO MAŁKOWSKIEGO; 

4) lista nr 13 KWW PIOTRA GRZYMOWICZA; 

5) lista nr 15 KWW WSPÓLNY OLSZTYN. 
 

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 29068; 
4) karty do głosowania wydano 17181 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 17149; 

6) głosów ważnych oddano 16685; 
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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 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SZEWCZYK Robert Jan, 
 ― WÓJCIK Wiktor; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radną z tej listy została wybrana: 

 ― WIRSKA Elżbieta Ewa; 

c) lista nr 12 ― KWW CZESŁAWA JERZEGO MAŁKOWSKIEGO uzyskała 1 
mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― FLIS Krystyna; 

d) lista nr 13 ― KWW PIOTRA GRZYMOWICZA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GRZYMOWICZ Piotr Władysław; 

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 34734, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 17911 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 
Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 17879; 

6) głosów ważnych oddano 17223; 

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: 

 ― ZAKRZEWSKA Ewa Renata, 
 ― MISIEWICZ Joanna Dorota; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WYPIJ Michał Piotr, 
 ― NARWOJSZ Krzysztof; 
c) lista nr 12 ― KWW CZESŁAWA JERZEGO MAŁKOWSKIEGO uzyskała 1 
mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 
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 ― ANTOSZ Nelly Elżbieta; 

d) lista nr 13 ― KWW PIOTRA GRZYMOWICZA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― DĄBKOWSKI Zbigniew; 

e) lista nr 15 ― KWW WSPÓLNY OLSZTYN uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ARCZAK Mirosław; 
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 31741, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 17732 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 
Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 17722; 

6) głosów ważnych oddano 17152; 

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: 

 ― ŁUKASZEWSKI Łukasz Jacek, 
 ― KAMIŃSKA Marta; 
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BABALSKI Jarosław Stanisław, 
 ― NOJMAN Radosław Marcin; 

c) lista nr 12 ― KWW CZESŁAWA JERZEGO MAŁKOWSKIEGO uzyskała 1 
mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MAŁKOWSKI Czesław Jerzy; 

d) lista nr 13 ― KWW PIOTRA GRZYMOWICZA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― JABŁOŃSKA Wanda Agnieszka; 

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 35480, w tym 4 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi; 
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4) karty do głosowania wydano 20923 osobom, w tym 3 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 20895; 

6) głosów ważnych oddano 20328; 

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: 

 ― KLONOWSKI Paweł Radosław, 
 ― GŁAŻEWSKI Tomasz Jan, 
 ― CIUNEL Halina Teresa; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ARASZKIEWICZ Leszek, 
 ― TOŁWIŃSKA Zdzisława Barbara; 

c) lista nr 12 ― KWW CZESŁAWA JERZEGO MAŁKOWSKIEGO uzyskała 1 
mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― ROGIŃSKA-STANULEWICZ Monika Joanna; 

d) lista nr 13 ― KWW PIOTRA GRZYMOWICZA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GORNOWICZ Mirosław Antoni; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 13. 
Wybory do Rady Miejskiej w Ostródzie 

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 26164, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 13287 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 13280 osób, to jest 
50,76% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 12801, to jest 96,39% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 479, to jest 3,61% 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 z 
różnych list oddano 285, to jest 59,50%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 194, to jest 
40,50%  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. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 
listy: 

1) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA; 

2) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 17 KWW NIEPARTYJNI NIEZALEŻNI; 

5) lista nr 18 KWW RZECZ JASNA OSTRÓDA; 

6) lista nr 19 KWW "DOBRO WSPÓLNE". 
 

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 6649; 
4) karty do głosowania wydano 3220 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3220; 

6) głosów ważnych oddano 3115; 

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: 

 ― GODLEWSKI Mirosław Eugeniusz; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SĄGOL Dariusz Tadeusz; 

c) lista nr 17 ― KWW NIEPARTYJNI NIEZALEŻNI uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MICHALAK Zbigniew; 

d) lista nr 18 ― KWW RZECZ JASNA OSTRÓDA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 
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 ― KARŁOWICZ Agnieszka; 

e) lista nr 19 ― KWW "DOBRO WSPÓLNE" uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― MONIST Anna Jadwiga; 

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 7069; 
4) karty do głosowania wydano 3365 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3363; 

6) głosów ważnych oddano 3219; 

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: 

 ― GRACZYK Waldemar, 
 ― LEGUCKI Wojciech Piotr; 

b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― RUTKIEWICZ Anna Grażyna; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― POTORSKI Leszek; 
d) lista nr 17 ― KWW NIEPARTYJNI NIEZALEŻNI uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― MAJEWSKA-PAWEŁKO Agnieszka; 

e) lista nr 19 ― KWW "DOBRO WSPÓLNE" uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SKASKIEWICZ Marek; 

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 6259, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 3350 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3345; 

6) głosów ważnych oddano 3226; 
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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 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GODLEWSKI Adrian Łukasz, 
 ― DUDZIN Jacek; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NAJMOWICZ Czesław Jan; 

c) lista nr 17 ― KWW NIEPARTYJNI NIEZALEŻNI uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KRZYŻANIAK Krzysztof Jarosław; 

d) lista nr 19 ― KWW "DOBRO WSPÓLNE" uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BOJAROWSKI Mariusz; 

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 6187; 
4) karty do głosowania wydano 3352 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3352; 

6) głosów ważnych oddano 3241; 

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: 

 ― KOWALSKI Ryszard, 
 ― DOMERADZKI Jarosław Krystian; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BIELIŃSKI Stanisław Andrzej; 

c) lista nr 18 ― KWW RZECZ JASNA OSTRÓDA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PUNPUR Marcin Marek; 

d) lista nr 19 ― KWW "DOBRO WSPÓLNE" uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BERA Tadeusz; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 14. 
Wybory do Rady Miejskiej w Piszu 

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 21834. 
3. Karty do głosowania wydano 11049 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 11053 osób, to jest 

50,62% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 10550, to jest 95,45% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 503, to jest 4,55% 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 264, to jest 52,49%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 239, to jest 
47,51%  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 15 KWW PISKIE FORUM; 

4) lista nr 16 KWW ZIEMIA PISKA; 

5) lista nr 17 KWW ZENONA BEDNARCZYK. 
 

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 6572; 
4) karty do głosowania wydano 3218 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3219; 

6) głosów ważnych oddano 3042; 
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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: 

 ― RUTKOWSKI Wiesław Jerzy; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― OLENDER Dariusz, 
 ― ROSZCZYPAŁA Jolanta; 

c) lista nr 15 ― KWW PISKIE FORUM uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― LIPNICKI Edmund, 
 ― ROMACHÓW Waldemar, 
 ― KOZIOŁ Lucyna Wioletta; 

d) lista nr 16 ― KWW ZIEMIA PISKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― BARAŃSKA-GŁOWIENKA Barbara; 

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 6949; 
4) karty do głosowania wydano 3487 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3490; 

6) głosów ważnych oddano 3321; 

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: 

 ― GRUSZNIS Rafał Jerzy, 
 ― STAWECKI Wojciech Tomasz, 
 ― ŚWIĘCONEK Karol; 
b) lista nr 15 ― KWW PISKIE FORUM uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MISIEREWICZ Jerzy, 
 ― BOBKO Anna Małgorzata; 

c) lista nr 16 ― KWW ZIEMIA PISKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BAZYDŁO Paweł Radosław; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8313; 
4) karty do głosowania wydano 4344 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4344; 

6) głosów ważnych oddano 4187; 

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: 

 ― ZADROGA Andrzej, 
 ― SPARZAK Maciej, 
 ― FLORCZYK Tomasz; 
b) lista nr 15 ― KWW PISKIE FORUM uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SZYMBORSKI Andrzej Janusz, 
 ― DUDA Grzegorz, 
 ― NIESIOBĘDZKI Władysław; 

c) lista nr 16 ― KWW ZIEMIA PISKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZUZGA Sebastian, 
 ― KAMIŃSKI Marcin; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 15. 
Wybory do Rady Miejskiej w Szczytnie 

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 18920. 
3. Karty do głosowania wydano 10206 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 10208 osób, to jest 

53,95% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 9921, to jest 97,19% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 287, 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 z 
różnych list oddano 173, to jest 60,28%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 114, to jest 
39,72%  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 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) lista nr 14 KW ,,AKTYWNE SZCZYTNO"; 

3) lista nr 15 KWW ,,Z GÓRSKĄ DLA SZCZYTNA"; 

4) lista nr 16 KW „WSZYSTKO DLA SZCZYTNA"; 

5) lista nr 17 KW STOWARZYSZENIE RAZEM DLA MIESZKAŃCÓW. 
 

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 4402; 
4) karty do głosowania wydano 2386 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2385; 

6) głosów ważnych oddano 2304; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ŻUCHOWSKI Tomasz; 
b) lista nr 15 ― KWW ,,Z GÓRSKĄ DLA SZCZYTNA" uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― CZERW Stefania Ewa; 
c) lista nr 16 ― KW „WSZYSTKO DLA SZCZYTNA" uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ORZOŁ Zbigniew Janusz, 
 ― TROCHIMOWICZ Artur Antoni; 

d) lista nr 17 ― KW STOWARZYSZENIE RAZEM DLA MIESZKAŃCÓW 
uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MALEC Paweł; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4957; 
4) karty do głosowania wydano 2738 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2740; 

6) głosów ważnych oddano 2668; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radną z tej listy została wybrana: 

 ― MOCZYDŁOWSKA Teresa; 

b) lista nr 14 ― KW ,,AKTYWNE SZCZYTNO" uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KRASSOWSKI Paweł Kamil; 

c) lista nr 16 ― KW „WSZYSTKO DLA SZCZYTNA" uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ŁACHACZ Tomasz, 
 ― STASZAK Sławomir Witold; 

d) lista nr 17 ― KW STOWARZYSZENIE RAZEM DLA MIESZKAŃCÓW 
uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SIUDAK Robert Artur; 
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 5084; 
4) karty do głosowania wydano 2648 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2649; 

6) głosów ważnych oddano 2578; 

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: 

 ― DZIUBAN Andrzej Zdzisław, 
 ― KOSAKOWSKA Agnieszka Izabela; 

b) lista nr 15 ― KWW ,,Z GÓRSKĄ DLA SZCZYTNA" uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PARDO Mariusz; 

c) lista nr 16 ― KW „WSZYSTKO DLA SZCZYTNA" uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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 ― KIERSIKOWSKI Rafał, 
 ― ZIMNY Waldemar Andrzej; 

d) lista nr 17 ― KW STOWARZYSZENIE RAZEM DLA MIESZKAŃCÓW 
uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― BOCZAR Beata; 

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 4477; 
4) karty do głosowania wydano 2434 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2434; 

6) głosów ważnych oddano 2371; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radną z tej listy została wybrana: 

 ― RYBIŃSKA Anna Teresa; 

b) lista nr 16 ― KW „WSZYSTKO DLA SZCZYTNA" uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MYŚLAK Arkadiusz, 
 ― KOBUS-DRĘŻEK Aleksandra Malwina; 

c) lista nr 17 ― KW STOWARZYSZENIE RAZEM DLA MIESZKAŃCÓW 
uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GREGORCZYK Piotr Mieczysław, 
 ― FURCZAK Karol Piotr; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 1. 
Wybory do Rady Powiatu Bartoszyckiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 
radnych. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 47146. 
3. Karty do głosowania wydano 23391 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 23382 osób, to jest 

49,59% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 22031, to jest 94,22% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 1351, to jest 5,78% 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 788, to jest 58,33%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 563, to jest 
41,67%  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 12 KWW SAMORZĄDNOŚĆ PLUS. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9837; 

4) głosów ważnych oddano 9452; 

5) 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: 

 ― PIETRZAK Zbigniew Janusz, 
 ― KURACH Wiesław, 
 ― CHILMANOWICZ Bartłomiej; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― NADOLNY Jan Zbigniew, 
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 ― DARSKI Lech Andrzej; 

c) lista nr 12 ― KWW SAMORZĄDNOŚĆ PLUS uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― FIGAT Mirosław, 
 ― PAJĄK Robert; 

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) 4126; 

4) głosów ważnych oddano 3793; 

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: 

 ― BOGDANOWICZ Władysław; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PRZYBYSZ Marcin; 
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ROGOWSKI Ireneusz 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) 4880; 

4) głosów ważnych oddano 4588; 

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: 

 ― OLEJNIK Mirosław Bogdan, 
 ― SZYSZKA Zbigniew Krzysztof; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SZAREJKO Jerzy Czesław; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4539; 

4) głosów ważnych oddano 4198; 

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: 

 ― MUCHA Grzegorz; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZDUNIUK Ryszard, 
 ― ŁUSZCZYK Krzysztof; 
c) lista nr 12 ― KWW SAMORZĄDNOŚĆ PLUS uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MATEJUNAS Marcin; 
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

 

Rozdział 2. 
Wybory do Rady Powiatu Braniewskiego 

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 33484. 
3. Karty do głosowania wydano 18876 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 18871 osób, to jest 

56,36% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 17683, to jest 93,70% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 1188, to jest 6,30% 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 754, to jest 63,47%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 434, to jest 
36,53%  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 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) lista nr 12 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE; 

3) lista nr 13 KWW KOALICJA OBYWATELSKA- POWIAT 
BRANIEWSKI; 

4) lista nr 14 KWW NASZ SAMORZĄD; 

5) lista nr 15 KWW LOKALNI PATRIOCI; 

6) lista nr 16 KWW WOJCIECHA PENKALSKIEGO. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 9 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10545; 

4) głosów ważnych oddano 9948; 

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: 

 ― MOTYKA Karol, 
 ― MACIEJEWSKA Katarzyna Agnieszka; 

b) lista nr 12 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE uzyskała 2 
mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KOWALSKI Krzysztof, 
 ― WOJTAS Małgorzata; 
c) lista nr 13 ― KWW KOALICJA OBYWATELSKA- POWIAT BRANIEWSKI 
uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DZIĄG Leszek Jan, 
 ― TURCZYN Bożena Ewa; 

d) lista nr 14 ― KWW NASZ SAMORZĄD uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― HRUSZKA Władysław; 

e) lista nr 15 ― KWW LOKALNI PATRIOCI uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MIECZANIEC Artur; 
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f) lista nr 16 ― KWW WOJCIECHA PENKALSKIEGO uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MACHAŁA Michał; 
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) 3894; 

4) głosów ważnych oddano 3625; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KOZIOŁ Paweł; 

b) lista nr 12 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KORNELUK Łukasz; 
c) lista nr 13 ― KWW KOALICJA OBYWATELSKA- POWIAT BRANIEWSKI 
uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― LEWAŃSKA Krystyna Ryszarda; 

d) lista nr 15 ― KWW LOKALNI PATRIOCI uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― POCHODAJ Bogdan; 
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) 4432; 

4) głosów ważnych oddano 4110; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 13 ― KWW KOALICJA OBYWATELSKA- POWIAT BRANIEWSKI 
uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SOBIESZCZUK Mateusz Grzegorz, 
 ― GRZYBOWSKI Waldemar; 

b) lista nr 14 ― KWW NASZ SAMORZĄD uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KUDLIŃSKI Mirosław, 
 ― JARMOŁA Bogdan; 
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6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 3. 
Wybory do Rady Powiatu Działdowskiego 

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 52153. 
3. Karty do głosowania wydano 29061 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 29046 osób, to jest 

55,69% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 26628, to jest 91,68% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 2418, to jest 8,32% 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 1498, to jest 61,95%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 920, to jest 
38,05%  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 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

5) lista nr 12 KWW SAMORZĄDOWE "UGRUPOWANIE LOKALNE"; 

6) lista nr 13 KWW SAMORZĄD 2018. 
 

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) 8878; 

4) głosów ważnych oddano 8410; 
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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: 

 ― BRANDT Marian Bogdan; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― OSTROWSKI Witold; 
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― STRUZIK Michał Henryk, 
 ― AURAST Krzysztof Stanisław; 

d) lista nr 12 ― KWW SAMORZĄDOWE "UGRUPOWANIE LOKALNE" 
uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KASZUBSKI Grzegorz; 

e) lista nr 13 ― KWW SAMORZĄD 2018 uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― JANICKI 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) 6595; 

4) głosów ważnych oddano 5937; 

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: 

 ― MOSTOWICZ Paweł; 
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CIEŚLAK Wiesław Stanisław, 
 ― WĘGLEWSKA Elżbieta Marianna; 

c) lista nr 12 ― KWW SAMORZĄDOWE "UGRUPOWANIE LOKALNE" 
uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WĘGLEWSKI Krzysztof; 
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7392; 

4) głosów ważnych oddano 6630; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GĄSIOROWSKI Roman; 

b) lista nr 12 ― KWW SAMORZĄDOWE "UGRUPOWANIE LOKALNE" 
uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― OLSZEWSKI Piotr, 
 ― FREJNIK Dariusz, 
 ― CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław; 

c) lista nr 13 ― KWW SAMORZĄD 2018 uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― RUTKOWSKI Paweł; 
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) 6181; 

4) głosów ważnych oddano 5651; 

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: 

 ― ANCZYKOWSKA Magdalena Krystyna; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radną z tej listy została wybrana: 

 ― KAMIŃSKA Grażyna; 

c) lista nr 12 ― KWW SAMORZĄDOWE "UGRUPOWANIE LOKALNE" 
uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KACZMAREK Janusz Adam; 

d) lista nr 13 ― KWW SAMORZĄD 2018 uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SOKOŁOWSKI Jan; 
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 4. 
Wybory do Rady Powiatu w Elblągu 

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 45710. 
3. Karty do głosowania wydano 21874 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 21589 osób, to jest 

47,23% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 19999, to jest 92,64% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 1590, to jest 7,36% 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 1174, to jest 73,84%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 416, to jest 
26,16%  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 12 KW STOWARZYSZENIA "DOBRY SAMORZĄD". 
 

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) 6973; 

4) głosów ważnych oddano 6555; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 



511 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WROŃSKI Ryszard; 
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GAGO Krzysztof, 
 ― MATUKIEWICZ Jacek; 

c) lista nr 12 ― KW STOWARZYSZENIA "DOBRY SAMORZĄD" uzyskała 3 
mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ROMANOWSKI Maciej, 
 ― ROZENBAJGIER Tomasz, 
 ― PONICHTERA Dariusz; 

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) 5037; 

4) głosów ważnych oddano 4647; 

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: 

 ― ZAMOJCIN Marek; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BARTON Dariusz Stanisław; 

c) lista nr 12 ― KW STOWARZYSZENIA "DOBRY SAMORZĄD" uzyskała 2 
mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KWOCZEK Genowefa, 
 ― RUTKOWSKI 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) 4812; 

4) głosów ważnych oddano 4407; 

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: 

 ― KOGUT Roman; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BIELIŃSKI Robert Grzegorz; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radną z tej listy została wybrana: 

 ― CHOJNACKA-BOROSIEWICZ Krystyna; 
d) lista nr 12 ― KW STOWARZYSZENIA "DOBRY SAMORZĄD" uzyskała 1 
mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― BICZAK Elżbieta; 

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) 4767; 

4) głosów ważnych oddano 4390; 

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 Lech; 

b) lista nr 12 ― KW STOWARZYSZENIA "DOBRY SAMORZĄD" uzyskała 2 
mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZAJĄC Ryszard, 
 ― SIDOR Andrzej; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 5. 
Wybory do Rady Powiatu Ełckiego 

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 69370. 
3. Karty do głosowania wydano 32400 osobom. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 32378 osób, to jest 
46,67% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 30406, to jest 93,91% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 1972, to jest 6,09% 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 887, to jest 44,98%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1085, to jest 
55,02%  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 12 KWW DOBRO WSPÓLNE; 

4) lista nr 13 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA. 
 

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) 7651; 

4) głosów ważnych oddano 7309; 

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: 

 ― SOBCZAK Leszek Marek, 
 ― CZEPUŁKOWSKA Dorota Grażyna; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radną z tej listy została wybrana: 

 ― CEGIEŁKA Krystyna; 
c) lista nr 12 ― KWW DOBRO WSPÓLNE uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― LASKOWSKI Mariusz, 
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 ― PACHUCKI Łukasz; 
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) 6726; 

4) głosów ważnych oddano 6298; 

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: 

 ― PACZKOWSKA Wioletta, 
 ― PIŁAT Krzysztof; 
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radną z tej listy została wybrana: 

 ― KOSSAKOWSKA Anna; 

c) lista nr 12 ― KWW DOBRO WSPÓLNE uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MARCHEL Karol Robert, 
 ― KOSIOREK Sebastian Bolesław; 

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) 6624; 

4) głosów ważnych oddano 6335; 

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: 

 ― DAWIDOWSKI Robert Stanisław; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SKAWIŃSKI Ryszard; 

c) lista nr 12 ― KWW DOBRO WSPÓLNE uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CHOJNOWSKI Marek, 
 ― PORUCZNIK Joanna; 

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

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5995; 

4) głosów ważnych oddano 5521; 

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: 

 ― BRONAKOWSKI Krzysztof; 
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BARTNIK Tomasz Stanisław, 
 ― RUSIECKA Krystyna; 
c) lista nr 12 ― KWW DOBRO WSPÓLNE uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― IWASZKO Anna; 

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) 5382; 

4) głosów ważnych oddano 4943; 

5) 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: 

 ― SKROCKA Agnieszka; 
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PRZYBOROWSKI Bogdan Adam; 

c) lista nr 12 ― KWW DOBRO WSPÓLNE uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WISZOWATY Andrzej; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 6. 
Wybory do Rady Powiatu w Giżycku 
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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 45487. 
3. Karty do głosowania wydano 23021 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 23007 osób, to jest 

50,58% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 21442, to jest 93,20% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 1565, to jest 6,80% 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 865, to jest 55,27%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 700, to jest 
44,73%  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 12 KWW KOCHAMY MAZURY - DOBRO WSPÓLNE; 

5) lista nr 13 KWW GPO; 

6) lista nr 14 KWW OK GIŻYCKO. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 9 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11466; 

4) głosów ważnych oddano 10991; 

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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 ― STRAŻEWICZ Wacław Jan; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DRZAŻDŻEWSKI Mirosław Dariusz, 
 ― KUROWICKA Beata Barbara, 
 ― MIEŃKO Marian; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRYSIUK Jan, 
 ― SZOSTKOWSKI Tomasz; 

d) lista nr 12 ― KWW KOCHAMY MAZURY - DOBRO WSPÓLNE uzyskała 1 
mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― TARARA Dorota; 

e) lista nr 13 ― KWW GPO uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ŁOŻYŃSKI Jacek; 

f) lista nr 14 ― KWW OK GIŻYCKO uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― LEMECHA Marian Mirosław; 

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) 5856; 

4) głosów ważnych oddano 5312; 

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: 

 ― SIEROŃSKI Mateusz Andrzej; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KARPIŃSKI Józef; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWAKOWSKI Mirosław Kazimierz; 
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d) lista nr 12 ― KWW KOCHAMY MAZURY - DOBRO WSPÓLNE uzyskała 1 
mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KWIATEK Piotr Mirosław; 

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) 5685; 

4) głosów ważnych oddano 5139; 

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: 

 ― DOLECKA Maria Teresa; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― ŁĘPICKA-GIJ Monika; 
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radną z tej listy została wybrana: 

 ― SZOSTAK Izabela Kamila; 

d) lista nr 14 ― KWW OK GIŻYCKO uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― JANUSZKIEWICZ Elżbieta; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 7. 
Wybory do Rady Powiatu w Gołdapi 

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 21201. 
3. Karty do głosowania wydano 10647 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 10646 osób, to jest 

50,21% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 10130, to jest 95,15% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 516, to jest 4,85% 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 z 
różnych list oddano 394, to jest 76,36%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 122, to jest 
23,64%  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 12 KWW NASZA GOŁDAP; 

4) lista nr 13 KWW WSPÓLNA GOŁDAP; 

5) lista nr 14 KWW NASZ POWIAT WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ; 

6) lista nr 15 KWW DALSZY ROZWÓJ. 
 

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) 2974; 

4) głosów ważnych oddano 2759; 

5) 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: 

 ― IWANIUK Alicja Anna; 

b) lista nr 13 ― KWW WSPÓLNA GOŁDAP uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SZABLAK Karol; 

c) lista nr 15 ― KWW DALSZY ROZWÓJ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KULIŚ Małgorzata Marianna, 
 ― WÓJTOWICZ Stanisław; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5321; 

4) głosów ważnych oddano 5151; 

5) 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: 

 ― TOMASZEWSKA-WALC Wioletta; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radną z tej listy została wybrana: 

 ― SENDA Grażyna Barbara; 

c) lista nr 12 ― KWW NASZA GOŁDAP uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― RETEL Leszek, 
 ― PODZIEWSKI Marian Tadeusz; 

d) lista nr 13 ― KWW WSPÓLNA GOŁDAP uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WARDZIEJEWSKA Marzanna Marianna, 
 ― KUSKOWSKI Marek; 
e) lista nr 14 ― KWW NASZ POWIAT WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ uzyskała 1 
mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GRENDA Wacław; 

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) 2351; 

4) głosów ważnych oddano 2220; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 12 ― KWW NASZA GOŁDAP uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― FALIŃSKA Anna, 
 ― DOMINIUK Józef; 

b) lista nr 13 ― KWW WSPÓLNA GOŁDAP uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― CIOŁEK Andrzej; 
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c) lista nr 14 ― KWW NASZ POWIAT WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ uzyskała 1 
mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― DZIENIS Jarosław Wiktor; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 8. 
Wybory do Rady Powiatu Iławskiego 

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 72295. 
3. Karty do głosowania wydano 37137 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 37074 osób, to jest 

51,28% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 34502, to jest 93,06% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 2572, to jest 6,94% 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 1336, to jest 51,94%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1236, to jest 
48,06%  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 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

5) lista nr 12 KWW PRZYJAZNY POWIAT; 

6) lista nr 13 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE. 
 

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) 13139; 

4) głosów ważnych oddano 12435; 

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: 

 ― RYGIELSKI Maciej Marian, 
 ― BUK Andrzej Stanisław; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― JACKOWSKI Piotr Jacek, 
 ― WITKOWSKI Henryk; 

c) lista nr 12 ― KWW PRZYJAZNY POWIAT uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― JUNKIER Ewa, 
 ― DEMBEK Eugeniusz Jan; 

d) lista nr 13 ― KWW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE uzyskała 1 
mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― POLAŃSKI Marek Józef; 

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) 8205; 

4) głosów ważnych oddano 7609; 

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: 

 ― KRUSZEWSKI Stanisław Adam; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BORKOWSKI Marek; 
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZAWADZKI Bolesław Henryk, 
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 ― PAPROCKI Zenon; 

d) lista nr 13 ― KWW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE uzyskała 1 
mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GOLDER Marian; 

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) 4882; 

4) głosów ważnych oddano 4529; 

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: 

 ― JURKIEWICZ Ryszard; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PAROWICZ Kazimierz; 

c) lista nr 13 ― KWW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE uzyskała 1 
mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MUSIAŁ Wiesław; 

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) 10848; 

4) głosów ważnych oddano 9929; 

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: 

 ― BIELAWSKI Bartosz Piotr; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SZPINDLER Regina, 
 ― OLSZEWSKI Wiesław; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 
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 ― DAWID Andrzej Tomasz; 

d) lista nr 12 ― KWW PRZYJAZNY POWIAT uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KUPCZYŃSKI Mariusz; 

e) lista nr 13 ― KWW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE uzyskała 1 
mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― TABOREK Grażyna Irena; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 9. 
Wybory do Rady Powiatu w Kętrzynie 

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 51248. 
3. Karty do głosowania wydano 25339 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 25311 osób, to jest 

49,39% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 23678, to jest 93,55% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 1633, to jest 6,45% 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 1031, to jest 63,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 602, to jest 
36,86%  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 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 12 KWW - AKTYWNY SAMORZĄD; 

4) lista nr 13 KWW KĘTRZYŃSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA; 

5) lista nr 14 KWW MIĘDZYGMINNE FORUM SAMORZĄDOWE. 
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Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11079; 

4) głosów ważnych oddano 10609; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WALEWSKI Bartosz Jan; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KOCHANOWSKI Michał, 
 ― SOĆKO Piotr; 

c) lista nr 12 ― KWW - AKTYWNY SAMORZĄD uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― TYTMAN Krzysztof Jerzy, 
 ― BARANIECKA Urszula; 

d) lista nr 13 ― KWW KĘTRZYŃSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― OLENKOWICZ Zbigniew, 
 ― SIENIAKOWSKI Mirosław, 
 ― RYNDZIONEK Lech; 

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) 3613; 

4) głosów ważnych oddano 3372; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ADAMOWICZ Jan Adam; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― FLIS Zdzisław Andrzej; 
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c) lista nr 13 ― KWW KĘTRZYŃSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― JANISZEWSKA Alina; 
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) 6407; 

4) głosów ważnych oddano 5911; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PIENIAK Jarosław; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WĘGLARSKI Piotr; 
c) lista nr 12 ― KWW - AKTYWNY SAMORZĄD uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WANAGO Olga Halina, 
 ― LEWANDOWSKI Andrzej; 

d) lista nr 13 ― KWW KĘTRZYŃSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KAWCZYŃSKI Ryszard Marek; 

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) 4212; 

4) głosów ważnych oddano 3786; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PODGÓRSKI Jarosław; 

b) lista nr 12 ― KWW - AKTYWNY SAMORZĄD uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BOBROWSKI Mirosław; 
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c) lista nr 13 ― KWW KĘTRZYŃSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WIŚNIEWSKI Łukasz Jakub; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 10. 
Wybory do Rady Powiatu Lidzbarskiego 

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 33322. 
3. Karty do głosowania wydano 17223 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 17220 osób, to jest 

51,68% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 16137, to jest 93,71% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 1083, to jest 6,29% 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 747, to jest 68,98%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 336, to jest 
31,02%  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 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

5) lista nr 12 KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH 
SAMORZĄDOWCÓW; 

6) lista nr 13 KWW PIĘCIU GMIN. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 
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1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6848; 

4) głosów ważnych oddano 6442; 

5) 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: 

 ― HARHAJ Jan, 
 ― MUCHA Janusz, 
 ― GIEDRYŚ Ewa Maria; 
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SIERPUTOWICZ Leszek; 

c) lista nr 12 ― KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH 
SAMORZĄDOWCÓW uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KAMIŃSKI Andrzej; 
d) lista nr 13 ― KWW PIĘCIU GMIN uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KUŹNIEWSKI Sebastian; 

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) 3840; 

4) głosów ważnych oddano 3593; 

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: 

 ― KANIA Marcin; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― OLECHNOWICZ Aleksander; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KIELAK Jerzy; 
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d) lista nr 13 ― KWW PIĘCIU GMIN uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KUŹNIEWSKI Marek Grzegorz; 

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) 6532; 

4) głosów ważnych oddano 6102; 

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: 

 ― KOGUT Jarosław, 
 ― SIELICKI Robert Tadeusz; 

b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PODDUBIUK Artur Józef, 
 ― GOŁĘBIEWSKI Ireneusz; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― FIODOROWICZ Tadeusz Walenty; 

d) lista nr 12 ― KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH 
SAMORZĄDOWCÓW uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MICHAŃCZYK Wojciech, 
 ― ŁASIŃSKI Karol; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 11. 
Wybory do Rady Powiatu w Mrągowie 

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 40536. 
3. Karty do głosowania wydano 21314 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 21308 osób, to jest 

52,57% uprawnionych do głosowania. 
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5. Głosów ważnych oddano 19959, to jest 93,67% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 1349, to jest 6,33% 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 716, to jest 53,08%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 633, to jest 
46,92%  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 12 KWW MRĄGOWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA; 

5) lista nr 14 KWW MIĘDZYGMINNY KOMITET WYBORCZY. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9573; 

4) głosów ważnych oddano 9089; 

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: 

 ― ŁUŃSKI Jan; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WIĘCEK Beata Krystyna, 
 ― GAJDA Jacek Adam; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PRUSACZYK Sławomir; 
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d) lista nr 12 ― KWW MRĄGOWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DŁUGOBORSKI Paweł Antoni, 
 ― KRUTUL Benedykt; 
e) lista nr 14 ― KWW MIĘDZYGMINNY KOMITET WYBORCZY uzyskała 1 
mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ALICKI Janusz; 

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) 3330; 

4) głosów ważnych oddano 3067; 

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: 

 ― BAŁAZY Zbigniew; 
b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― PODLASKA Wioletta Małgorzata; 

c) lista nr 14 ― KWW MIĘDZYGMINNY KOMITET WYBORCZY uzyskała 1 
mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― KUŹMICKA-ROGALA Barbara; 

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) 3015; 

4) głosów ważnych oddano 2822; 

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: 

 ― MARTYNIUK Andrzej; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 
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 ― MARZEWSKI Andrzej Wacław; 

c) lista nr 14 ― KWW MIĘDZYGMINNY KOMITET WYBORCZY uzyskała 1 
mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MAKSYMOW Grzegorz Piotr; 

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) 5390; 

4) głosów ważnych oddano 4981; 

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: 

 ― KARAŚ Antoni Zygmunt, 
 ― RAPKOWSKI Roman; 
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MIKOŁAJCZYK Mirosław; 

c) lista nr 14 ― KWW MIĘDZYGMINNY KOMITET WYBORCZY uzyskała 1 
mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KOSSAKOWSKI Bogdan; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 12. 
Wybory do Rady Powiatu w Nidzicy 

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 26308. 
3. Karty do głosowania wydano 14165 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 14155 osób, to jest 

53,80% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 13263, to jest 93,70% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 892, to jest 6,30% 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 z 
różnych list oddano 532, to jest 59,64%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 360, to jest 
40,36%  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 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 12 KWW NASZA GMINA NASZ POWIAT; 

5) lista nr 13 KWW RAZEM DLA POWIATU NIDZICKIEGO. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 9 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8709; 

4) głosów ważnych oddano 8242; 

5) 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: 

 ― GÓRALSKA Elżbieta Maria; 

b) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KUMELSKI Ryszard Józef; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BRÓŹDZIŃSKI Andrzej Roman, 
 ― SZCZEPKOWSKA Joanna, 
 ― BUDKA Mateusz; 

d) lista nr 12 ― KWW NASZA GMINA NASZ POWIAT uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SZYPULSKI Dariusz; 
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e) lista nr 13 ― KWW RAZEM DLA POWIATU NIDZICKIEGO uzyskała 3 
mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SŁUPSKI Zbigniew, 
 ― BRZOZOWSKI Lech Mieczysław, 
 ― BUKOWSKI Paweł; 

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) 3079; 

4) głosów ważnych oddano 2817; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MRÓZ Grzegorz; 

b) lista nr 12 ― KWW NASZA GMINA NASZ POWIAT uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BOROWY Marek; 

c) lista nr 13 ― KWW RAZEM DLA POWIATU NIDZICKIEGO uzyskała 1 
mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ZDZIARSKI Krzysztof; 
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) 2367; 

4) głosów ważnych oddano 2204; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radną z tej listy została wybrana: 

 ― KRZYŻEWSKA Ewa; 
b) lista nr 12 ― KWW NASZA GMINA NASZ POWIAT uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― JANKOWSKI Jacek, 
 ― GRANICA Jadwiga; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 13. 
Wybory do Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim 

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 34265. 
3. Karty do głosowania wydano 18168 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 18138 osób, to jest 

52,93% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 16744, to jest 92,31% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 1394, to jest 7,69% 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 868, to jest 62,27%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 526, to jest 
37,73%  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 12 KWW NASZ POWIAT NOWOMIEJSKI; 

4) lista nr 13 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE RAZEM. 
 

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) 3949; 

4) głosów ważnych oddano 3641; 

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: 
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 ― WIŚNIEWSKI Kazimierz Zygmunt, 
 ― CZAPLIŃSKI Jerzy Piotr; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ROMANOWSKI Marek Jan; 

c) lista nr 13 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE RAZEM uzyskała 
1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ZDANOWSKI Daniel Adrian; 

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) 6933; 

4) głosów ważnych oddano 6334; 

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: 

 ― ŁĄTKOWSKA Teresa, 
 ― GALIŃSKI Mirosław Kazimierz, 
 ― KOZŁOWSKI Wojciech; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― RYDEL Jacek Tomasz, 
 ― LEWANDOWSKI Andrzej, 
 ― ROCHEWICZ 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) 2713; 

4) głosów ważnych oddano 2545; 

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: 

 ― BULIŃSKI Marcin, 
 ― GRZYWACZ Barbara Marta; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 
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 ― CZAPLIŃSKI Jan Zbigniew; 

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) 4543; 

4) głosów ważnych oddano 4224; 

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: 

 ― OCHLAK Andrzej Ryszard, 
 ― PIĄTKOWSKI Marek Andrzej; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ŁYDZIŃSKI Mieczysław; 

c) lista nr 13 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE RAZEM uzyskała 
1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KOSZEWSKI Romuald Janusz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 14. 
Wybory do Rady Powiatu w Olecku 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 2 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 15 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 26900. 
3. Karty do głosowania wydano 12529 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 12527 osób, to jest 

46,57% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 11719, to jest 93,55% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 808, to jest 6,45% 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 399, to jest 49,38%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 409, to jest 
50,62%  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 12 KWW ZJEDNOCZONA PRAWICA ZIEMI OLECKIEJ; 

3) lista nr 13 KWW MAŁA OJCZYZNA OLECKO. 
 

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) 4018; 

4) głosów ważnych oddano 3695; 

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: 

 ― CZERWIŃSKI Karol, 
 ― MACIEJEWSKA Danuta, 
 ― KOSOBUDZKI Tomasz; 

b) lista nr 12 ― KWW ZJEDNOCZONA PRAWICA ZIEMI OLECKIEJ uzyskała 
2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DOBRZYŃ Marek, 
 ― SERTEL Izabela; 

c) lista nr 13 ― KWW MAŁA OJCZYZNA OLECKO uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― BORDZIO Zofia; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 9 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8509; 

4) głosów ważnych oddano 8024; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 
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a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ŚWIERSZCZ Marian, 
 ― TRZNADEL Henryk Stanisław, 
 ― DZIOKAN Tomasz; 
b) lista nr 12 ― KWW ZJEDNOCZONA PRAWICA ZIEMI OLECKIEJ uzyskała 
3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRAJEWSKA Teresa, 
 ― DUNAJ Andrzej, 
 ― GONTAR Czesław; 

c) lista nr 13 ― KWW MAŁA OJCZYZNA OLECKO uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― IWANOWSKI Kazimierz, 
 ― SZEREL Sławomir Karol, 
 ― GOŁEMBIEWSKI Jerzy; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 15. 
Wybory do Rady Powiatu w Olsztynie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 25 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 98919. 
3. Karty do głosowania wydano 51746 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 51718 osób, to jest 

52,28% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 48776, to jest 94,31% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 2942, to jest 5,69% 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 1673, to jest 56,87%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1269, to jest 
43,13%  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: 
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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 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

5) lista nr 12 KWW NASZ POWIAT; 

6) lista nr 13 KWW 12GMIN. 
 

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) 6820; 

4) głosów ważnych oddano 6468; 

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: 

 ― NITKOWSKI Lech Jan; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MOSZCZYŃSKI Andrzej; 

c) lista nr 12 ― KWW NASZ POWIAT uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― SZTER Krystyna; 

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) 7413; 

4) głosów ważnych oddano 6973; 

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: 

 ― CHYZIAK Małgorzata Elżbieta; 
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b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― JODKO Waldemar; 

c) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― OLEJARZ Kazimierz Stanisław; 

d) lista nr 12 ― KWW NASZ POWIAT uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― RADZISZEWSKI Janusz; 

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) 6706; 

4) głosów ważnych oddano 6371; 

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: 

 ― TRZASKOWSKI Stanisław Grzegorz; 

b) lista nr 12 ― KWW NASZ POWIAT uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ABAKO Andrzej Janusz, 
 ― WOLAK Jarosław Marek; 

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) 9644; 

4) głosów ważnych oddano 9038; 

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: 

 ― CZABRYCKI Zbigniew Paweł; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― MICHALSKA Joanna Klaudia; 
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c) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― DUTKA Ewa; 

d) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― FRĄCZEK Marcin Roman; 

e) lista nr 12 ― KWW NASZ POWIAT uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SZYDŁO Jacek Tomasz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 15757; 

4) głosów ważnych oddano 14870; 

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: 

 ― DOWGIELEWICZ Jan; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DROZDOWSKI Grzegorz Piotr, 
 ― PLASKOTA Iwona Maria; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PIWCEWICZ Marian; 
d) lista nr 12 ― KWW NASZ POWIAT uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― LASKOWSKI Jerzy, 
 ― KUKUĆ Zbigniew Jan, 
 ― KLEWIADO Anna Maria; 

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) 5378; 

4) głosów ważnych oddano 5056; 

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 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WROCHNA Artur Zenon, 
 ― KUŹNIEWSKI Bogumił; 

b) lista nr 12 ― KWW NASZ POWIAT uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― TYTZ Jerzy Stanisław; 
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

 

Rozdział 16. 
Wybory do Rady Powiatu w Ostródzie 

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 82814. 
3. Karty do głosowania wydano 43696 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 43685 osób, to jest 

52,75% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 40981, to jest 93,81% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 2704, to jest 6,19% 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 1445, to jest 53,44%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1259, to jest 
46,56%  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 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA; 

2) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 12 KWW "DOBRO WSPÓLNE"; 

5) lista nr 13 KWW ZGODA I ROZWÓJ; 

6) lista nr 14 KWW RAZEM DLA POWIATU; 

7) lista nr 15 KWW NIEPARTYJNI NIEZALEŻNI; 
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8) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU 
OSTRÓDA. 

 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 13287; 

4) głosów ważnych oddano 12767; 

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: 

 ― ŻYNDA Krzysztof, 
 ― DAKOWSKA Jolanta; 
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― STRUK Dariusz Andrzej, 
 ― ORZECHOWSKI Stanisław Jerzy; 

c) lista nr 12 ― KWW "DOBRO WSPÓLNE" uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GAZDA Waldemar, 
 ― MUNJE Artur; 

d) lista nr 15 ― KWW NIEPARTYJNI NIEZALEŻNI uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― MICHALAK 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) 10371; 

4) głosów ważnych oddano 9802; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― STRZYLAK Piotr; 
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b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SZELUGA Stanisław Zbigniew; 

c) lista nr 13 ― KWW ZGODA I ROZWÓJ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SZCZUROWSKA Ewa Irena, 
 ― DZIUBIŃSKA Elżbieta; 

d) lista nr 16 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU 
OSTRÓDA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WINNICKI Edmund; 
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) 6476; 

4) głosów ważnych oddano 5971; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BŁASZKIEWICZ Waldemar Piotr; 

b) lista nr 12 ― KWW "DOBRO WSPÓLNE" uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― HUSAR Marek; 

c) lista nr 16 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU 
OSTRÓDA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WICZKOWSKI Andrzej, 
 ― OSTAS Grażyna Elżbieta; 

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) 6496; 

4) głosów ważnych oddano 6043; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 13 ― KWW ZGODA I ROZWÓJ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KACPRZYK Jan Henryk; 
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b) lista nr 14 ― KWW RAZEM DLA POWIATU uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WASZCZYSZYN Andrzej; 

c) lista nr 16 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU 
OSTRÓDA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― MAZUR Beata Ewa; 
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) 7055; 

4) głosów ważnych oddano 6398; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MARCHLEWICZ Jan; 
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ZABŁOCKI Zbigniew Bartłomiej; 

c) lista nr 14 ― KWW RAZEM DLA POWIATU uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PURZYCKI Bogdan Wiesław; 

d) lista nr 16 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU 
OSTRÓDA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― TOMASZ Alicja; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 17. 
Wybory do Rady Powiatu Pisz 

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 45030. 
3. Karty do głosowania wydano 23017 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 23021 osób, to jest 

51,12% uprawnionych do głosowania. 
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5. Głosów ważnych oddano 21487, to jest 93,34% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 1534, to jest 6,66% 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 876, to jest 57,11%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 658, to jest 
42,89%  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 12 KWW ZIEMIA PISKA; 

4) lista nr 13 KWW PISKIE FORUM; 
5) lista nr 14 KWW WSPÓLNIE I ZGODNIE. 

 

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) 4877; 

4) głosów ważnych oddano 4450; 

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: 

 ― KURZĄTKOWSKI Andrzej; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― DĄBROWSKI Rafał; 
c) lista nr 13 ― KWW PISKIE FORUM uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KONOPKA Marek; 

d) lista nr 14 ― KWW WSPÓLNIE I ZGODNIE uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BORYS Łukasz; 

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

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7089; 

4) głosów ważnych oddano 6625; 

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: 

 ― WYSOCKI Marek Antoni, 
 ― SMAKOSZ Dariusz, 
 ― RONKIEWICZ Przemysław Leszek; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radną z tej listy została wybrana: 

 ― BORYS-DYMCZYK Lidia; 

c) lista nr 12 ― KWW ZIEMIA PISKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― JATKOWSKA Irena; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11055; 

4) głosów ważnych oddano 10412; 

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: 

 ― ALICKI Jan; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BRENDA Waldemar Jan, 
 ― SZCZECH Paweł, 
 ― GÓRSKI Andrzej; 

c) lista nr 12 ― KWW ZIEMIA PISKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― NOWICKI Andrzej Waldemar, 
 ― WRZOSEK Michał; 

d) lista nr 13 ― KWW PISKIE FORUM uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BORAK Lech, 
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 ― TRUPACZ Mariusz; 
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

 

Rozdział 18. 
Wybory do Rady Powiatu w Szczytnie 

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 56242. 
3. Karty do głosowania wydano 30256 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 30198 osób, to jest 

53,69% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 28329, to jest 93,81% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 1869, to jest 6,19% 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 1044, to jest 55,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 825, to jest 
44,14%  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 12 KWW POROZUMIENIE SZCZYCIEŃSKIE. 
 

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) 10179; 

4) głosów ważnych oddano 9781; 

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: 

 ― MATŁACH Jarosław, 
 ― CHRAPKIEWICZ-JAGACZEWSKA Justyna; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CZAPLICKI Jarosław, 
 ― MILLER Tomasz Andrzej; 

c) lista nr 12 ― KWW POROZUMIENIE SZCZYCIEŃSKIE uzyskała 2 
mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― LESKA Arkadiusz Karol, 
 ― RZĄP Zygmunt; 

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) 5173; 

4) głosów ważnych oddano 4885; 

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: 

 ― KOSTIUK Jarosław, 
 ― SIEMIĄTKOWSKA Teresa; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― CIELECKI Adam; 

c) lista nr 12 ― KWW POROZUMIENIE SZCZYCIEŃSKIE uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GODLEWSKI Aleksander; 

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) 5374; 

4) głosów ważnych oddano 4939; 

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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 ― WIERZUK Czesław; 
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radną z tej listy została wybrana: 

 ― TAŃSKA Marianna; 
c) lista nr 12 ― KWW POROZUMIENIE SZCZYCIEŃSKIE uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NOWOCIŃSKI Marcin; 

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) 5001; 

4) głosów ważnych oddano 4613; 

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: 

 ― BUŁA Krzysztof; 
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radną z tej listy została wybrana: 

 ― WIŚNIEWSKA Agata; 
c) lista nr 12 ― KWW POROZUMIENIE SZCZYCIEŃSKIE uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― LISIEWSKI Jan; 

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) 4471; 

4) głosów ważnych oddano 4111; 

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: 

 ― SZCZEPANEK Jerzy Krzysztof, 
 ― PAC Barbara, 
 ― DRĘŻEK Jolanta Małgorzata; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 19. 
Wybory do Rady Powiatu w Węgorzewie 
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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 18532. 
3. Karty do głosowania wydano 8668 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8652 osób, to jest 

46,69% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 8155, to jest 94,26% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 497, to jest 5,74% 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 353, to jest 71,03%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 144, to jest 
28,97%  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 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 12 KWW KRZYSZTOFA PIWOWARCZYKA; 

4) lista nr 13 KWW KRZYSZTOFA KOŁASZEWSKIEGO; 

5) lista nr 14 KW HORYZONT; 

6) lista nr 15 KWW PRZYJAZNY POWIAT WĘGORZEWSKI. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4273; 

4) głosów ważnych oddano 4094; 

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 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WASILEWSKI Adam; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PIECZUL Eugeniusz; 
c) lista nr 12 ― KWW KRZYSZTOFA PIWOWARCZYKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― NIEDZIÓŁKA Mariusz, 
 ― ZMITROWICZ Maciej Andrzej; 

d) lista nr 13 ― KWW KRZYSZTOFA KOŁASZEWSKIEGO uzyskała 1 
mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KALAFARSKI Andrzej Marek; 

e) lista nr 14 ― KW HORYZONT uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PALUCH Krystian Karol; 

f) lista nr 15 ― KWW PRZYJAZNY POWIAT WĘGORZEWSKI uzyskała 1 
mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― FAJ Halina Irena; 

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) 1564; 

4) głosów ważnych oddano 1485; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ROCZNIAK Adam; 

b) lista nr 12 ― KWW KRZYSZTOFA PIWOWARCZYKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PAWLIK Józef; 
c) lista nr 13 ― KWW KRZYSZTOFA KOŁASZEWSKIEGO uzyskała 1 
mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KRUK Andrzej Jan; 
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d) lista nr 15 ― KWW PRZYJAZNY POWIAT WĘGORZEWSKI uzyskała 1 
mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WESTFALEWICZ Maciej Włodzimierz; 

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) 2815; 

4) głosów ważnych oddano 2576; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― POMIAN Zenon Jan; 
b) lista nr 12 ― KWW KRZYSZTOFA PIWOWARCZYKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― RAPITA Elżbieta Iwona; 

c) lista nr 14 ― KW HORYZONT uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― FLISZKIEWICZ Andrzej; 

d) lista nr 15 ― KWW PRZYJAZNY POWIAT WĘGORZEWSKI uzyskała 1 
mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― SUPRANOWICZ Marzenna Jolanta; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 
 

Dział IV 
Wybory do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 30 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1126941. 
3. Karty do głosowania wydano 580998 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 580208 osób, to jest 

51,49% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 533520, to jest 91,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 
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6. Głosów nieważnych oddano 46688, to jest 8,05% 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 15645, to jest 33,51%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 31043, to jest 
66,49%  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 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 125677; 

4) głosów ważnych oddano 117739; 

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: 

 ― ŚLĄSKA-ZYŚK Wioletta; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KUCHCIŃSKI Marcin Andrzej, 
 ― ASTRAMOWICZ-LEYK Teresa Ewa, 
 ― POLITEWICZ Tadeusz; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― RUDNIK Dariusz Stanisław, 
 ― ULEWICZ Bożenna; 
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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) 128024; 

4) głosów ważnych oddano 115672; 

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: 

 ― BRZEZIN Gustaw Marek, 
 ― SZULC Jolanta Elżbieta; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― HORDEJUK Bernadeta Justyna, 
 ― GORCZYCA Stanisław Andrzej; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KIEROZALSKI Grzegorz, 
 ― GONTARZ Robert; 

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) 125378; 

4) głosów ważnych oddano 116617; 

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: 

 ― BOBEK Jan; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KLUGE Grażyna Teresa, 
 ― CHYL Marek, 
 ― SYCZ Miron; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KAZIMIERCZUK Marcin, 
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 ― PAWLIK Jacek Roman, 
 ― ANDRUSZKIEWICZ Jolanta Wiesława; 

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) 89410; 

4) głosów ważnych oddano 81911; 

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: 

 ― ADAMCZYK Edward Jan; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― HOMZA Zbigniew Mirosław, 
 ― SŁOMA Jarosław Marek; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CZEMIEL Paweł, 
 ― PROKOP Grzegorz Waldemar; 

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) 111719; 

4) głosów ważnych oddano 101581; 

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: 

 ― JASKULSKA Sylwia Monika, 
 ― PIWOWARCZYK Marcin Marian; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIOTROWSKA Jolanta, 
 ― OSIECKI Julian; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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 ― KOZŁOWSKI Patryk, 
 ― ŻUCHOWSKI Henryk; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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