
 

 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W BIAŁYMSTOKU I 

z dnia 23 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

na obszarze województwa podlaskiego 

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 Białymstoku I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa podlaskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 118 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 317 

kandydatów zgłoszonych przez 221 komitetów wyborczych, w tym w 16 gminach i 

miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 941595 osób, w tym 28 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 499725 osobom, w tym 21 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 499315 wyborców, to jest 

53,03%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 493930, to jest 98,92% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 5385, to jest 1,08%  ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 1610, 

to jest 29,90%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 3775, to jest 70,10%  

ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 2. 

Wyniki wyborów  
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1. Wybierano łącznie 118 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 108 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 10 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

2. Wybrano łącznie 88 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 82 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 6 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

3. Nie wybrano 30 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 1 gminie zarejestrowano tylko jednego kandydata na wójta, który w wyniku 

głosowania nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 

a) w 1 gminie do 20 tys. mieszkańców; 

2) w 29 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 

a) w 25 gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) w 4 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminie, o których mowa w pkt 3 ppkt 2, wyboru wójta dokona, zgodnie 

z art. 482 § 4 Kodeksu wyborczego, właściwa rada gminy, rada miejska lub rada miasta: 

1) Gmina Sidra – powiat sokólski. 
 

5. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 3, zgodnie z art. 473 

§ 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne 

głosowanie: 

1) Miasto Augustów – powiat augustowski; 

2) Gmina Białowieża – powiat hajnowski; 

3) Miasto Bielsk Podlaski – powiat bielski; 

4) Miasto Brańsk – powiat bielski; 

5) Gmina Ciechanowiec – powiat wysokomazowiecki; 

6) Gmina Czeremcha – powiat hajnowski; 

7) Gmina Drohiczyn – powiat siemiatycki; 

8) Gmina Dziadkowice – powiat siemiatycki; 

9) Gmina Filipów – powiat suwalski; 

10) Gmina Goniądz – powiat moniecki; 

11) Gmina Janów – powiat sokólski; 

12) Gmina Juchnowiec Kościelny – powiat białostocki; 

13) Gmina Kołaki Kościelne – powiat zambrowski; 

14) Gmina Łapy – powiat białostocki; 

15) Miasto Łomża; 

16) Gmina Mały Płock – powiat kolneński; 

17) Gmina Mielnik – powiat siemiatycki; 

18) Gmina Mońki – powiat moniecki; 

19) Gmina Nowe Piekuty – powiat wysokomazowiecki; 

20) Gmina Nowinka – powiat augustowski; 
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21) Gmina Piątnica – powiat łomżyński; 

22) Gmina Rutki – powiat zambrowski; 

23) Miasto Sejny – powiat sejneński; 

24) Gmina Sejny – powiat sejneński; 

25) Gmina Stawiski – powiat kolneński; 

26) Gmina Supraśl – powiat białostocki; 

27) Gmina Sztabin – powiat augustowski; 

28) Gmina Wasilków – powiat białostocki; 

29) Gmina Wyszki – powiat bielski. 
 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

 

Rozdział 1. 

Wybory Wójta Gminy Augustów 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał BUKSIŃSKI Zbigniew Tadeusz zgłoszony przez KWW WSPÓLNOTA 

GMINY AUGUSTÓW. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5384. 

3. Karty do głosowania wydano 2157 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2155 wyborców, co 

stanowi 40,03% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1532 głosy ważne. 
 

Rozdział 2. 

Wybory Burmistrza Miasta Augustowa 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 23784. 

3. Karty do głosowania wydano 11469 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 11466 wyborców, co 

stanowi 48,21% uprawnionych do głosowania. 
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Rozdział 3. 

Wybory Wójta Gminy Bakałarzewo 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat NARUSZEWICZ Tomasz 

zgłoszony przez KWW NASZA WSPÓLNA ZIEMIA uzyskał wymaganą liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2533. 

3. Karty do głosowania wydano 1111 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1111 wyborców, co 

stanowi 43,86% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 879 głosów ważnych. 
 

Rozdział 4. 

Wybory Wójta Gminy Bargłów Kościelny 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał WAWIÓRKO Radosław zgłoszony przez KWW SAMORZĄD GMINY 

BARGŁÓW KOŚCIELNY. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4455. 

3. Karty do głosowania wydano 2100 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2098 wyborców, co 

stanowi 47,09% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1750 głosów ważnych. 
 

Rozdział 5. 

Wybory Wójta Gminy Białowieża 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1926, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 1218 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1236 wyborców, co 

stanowi 64,17% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 6. 

Wybory Prezydenta Miasta Białegostoku 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 5 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał TRUSKOLASKI Tadeusz zgłoszony przez KKW 

PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 222722. 

3. Karty do głosowania wydano 119219 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 119095 wyborców, co 

stanowi 53,47% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 66498 głosów ważnych. 
 

Rozdział 7. 

Wybory Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 20780. 

3. Karty do głosowania wydano 10745 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 10732 wyborców, co 

stanowi 51,65% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 8. 

Wybory Wójta Gminy Bielsk Podlaski 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskała RAJECKA Raisa zgłoszona przez KW „NASZE PODLASIE”. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5920. 

3. Karty do głosowania wydano 3060 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3060 wyborców, co 

stanowi 51,69% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1986 głosów ważnych. 
 

Rozdział 9. 

Wybory Wójta Gminy Boćki 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskała KĘDRA-PTASZYŃSKA Dorota zgłoszona przez KWW 

ZJEDNOCZONA GMINA BOĆKI. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3809. 

3. Karty do głosowania wydano 2162 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2160 wyborców, co 

stanowi 56,71% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1541 głosów ważnych. 
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Rozdział 10. 

Wybory Burmistrza Miasta Brańsk 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3126. 

3. Karty do głosowania wydano 1901 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1902 wyborców, co 

stanowi 60,84% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 11. 

Wybory Wójta Gminy Brańsk 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał JANKOWSKI Andrzej zgłoszony przez KWW ANDRZEJA 

JANKOWSKIEGO. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4925. 

3. Karty do głosowania wydano 3030 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3029 wyborców, co 

stanowi 61,50% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1875 głosów ważnych. 
 

Rozdział 12. 

Wybory Burmistrza Choroszczy 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał WARDZIŃSKI Robert zgłoszony przez KWW ROBERT WARDZIŃSKI 

ROZWÓJ NA LATA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11913. 

3. Karty do głosowania wydano 6433 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6430 wyborców, co 

stanowi 53,97% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3800 głosów ważnych. 
 

Rozdział 13. 

Wybory Burmistrza Ciechanowca 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7314. 
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3. Karty do głosowania wydano 3804 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3804 wyborców, co 

stanowi 52,01% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 14. 

Wybory Burmistrza Czarnej Białostockiej 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał CHRULSKI Jacek zgłoszony przez KWW JACKA CHRULSKIEGO. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9084. 

3. Karty do głosowania wydano 4372 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4374 wyborców, co 

stanowi 48,15% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3323 głosy ważne. 
 

Rozdział 15. 

Wybory Wójta Gminy Czeremcha 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2763, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 1609 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1599 wyborców, co 

stanowi 57,87% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 16. 

Wybory Wójta Gminy Czyże 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat WASILUK Jerzy zgłoszony 

przez KWW NASZA GMINA CZYŻE uzyskał wymaganą liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1799. 

3. Karty do głosowania wydano 885 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 885 wyborców, co stanowi 

49,19% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 757 głosów ważnych. 
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Rozdział 17. 

Wybory Burmistrza Miasta Czyżew 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskała BOGUCKA Anna zgłoszona przez KW PRAWO I 

SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5244. 

3. Karty do głosowania wydano 2898 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2896 wyborców, co 

stanowi 55,23% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2561 głosów ważnych. 
 

Rozdział 18. 

Wybory Burmistrza Dąbrowy Białostockiej 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał GAJLEWICZ Artur zgłoszony przez KW PRAWO I 

SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9788. 

3. Karty do głosowania wydano 4717 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4720 wyborców, co 

stanowi 48,22% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2350 głosów ważnych. 
 

Rozdział 19. 

Wybory Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał CYBULSKI Wojciech zgłoszony przez KWW WOJCIECHA 

CYBULSKIEGO. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7383. 

3. Karty do głosowania wydano 4197 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4197 wyborców, co 

stanowi 56,85% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2632 głosy ważne. 
 

Rozdział 20. 

Wybory Burmistrza Drohiczyna 
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1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5361. 

3. Karty do głosowania wydano 2699 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2699 wyborców, co 

stanowi 50,35% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 21. 

Wybory Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał MAŁASZEWSKI Leon zgłoszony przez KWW PS REGIONU PUSZCZY 

BIAŁOWIESKIEJ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1386. 

3. Karty do głosowania wydano 844 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 842 wyborców, co stanowi 

60,75% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 569 głosów ważnych. 
 

Rozdział 22. 

Wybory Wójta Gminy Dziadkowice 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2370. 

3. Karty do głosowania wydano 1369 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1372 wyborców, co 

stanowi 57,89% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 23. 

Wybory Wójta Gminy Filipów 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3580. 

3. Karty do głosowania wydano 2006 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2005 wyborców, co 

stanowi 56,01% uprawnionych do głosowania. 
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Rozdział 24. 

Wybory Wójta Gminy Giby 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał BAGIŃSKI Robert zgłoszony przez KWW ROBERTA BAGIŃSKIEGO. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2369. 

3. Karty do głosowania wydano 1571 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1571 wyborców, co 

stanowi 66,31% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 962 głosy ważne. 
 

Rozdział 25. 

Wybory Burmistrza Goniądza 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4074, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2289 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2288 wyborców, co 

stanowi 56,16% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 26. 

Wybory Wójta Gminy Grabowo 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał PIĘTKA Andrzej zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2886. 

3. Karty do głosowania wydano 1532 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1532 wyborców, co 

stanowi 53,08% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 843 głosy ważne. 
 

Rozdział 27. 

Wybory Burmistrza Miasta Grajewo 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał LATAROWSKI Dariusz zgłoszony przez KWW GRAJEWSKIE 

POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE. 



 

 

11 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 17477. 

3. Karty do głosowania wydano 9290 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9291 wyborców, co 

stanowi 53,16% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 4683 głosy ważne. 
 

Rozdział 28. 

Wybory Wójta Gminy  Grajewo 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał SZLETER Stanisław zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4675. 

3. Karty do głosowania wydano 2650 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2651 wyborców, co 

stanowi 56,71% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1343 głosy ważne. 
 

Rozdział 29. 

Wybory Wójta Gminy Grodzisk 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał TATARCZUK Dariusz zgłoszony przez KWW DARIUSZA 

TATARCZUKA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3540, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 1900 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1900 wyborców, co 

stanowi 53,67% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1069 głosów ważnych. 
 

Rozdział 30. 

Wybory Wójta Gminy Gródek 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał KULESZA Wiesław zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE 

SAMORZĄDOWE GRÓDEK. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4463. 

3. Karty do głosowania wydano 2504 osobom. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2504 wyborców, co 

stanowi 56,11% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1452 głosy ważne. 
 

Rozdział 31. 

Wybory Wójta Gminy Hajnówka 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskała SMOKTUNOWICZ Lucyna zgłoszona przez KWW NASZA 

PRZYSZŁOŚĆ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3382. 

3. Karty do głosowania wydano 1948 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1948 wyborców, co 

stanowi 57,60% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1193 głosy ważne. 
 

Rozdział 32. 

Wybory Burmistrza Miasta Hajnówka 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał SIRAK Jerzy zgłoszony przez KWW PS REGIONU PUSZCZY 

BIAŁOWIESKIEJ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 17315. 

3. Karty do głosowania wydano 8672 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8668 wyborców, co 

stanowi 50,06% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 5785 głosów ważnych. 
 

Rozdział 33. 

Wybory Wójta Gminy Janów 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3471. 

3. Karty do głosowania wydano 1804 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1803 wyborców, co 

stanowi 51,94% uprawnionych do głosowania. 
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Rozdział 34. 

Wybory Wójta Gminy Jasionówka 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał ZAWADZKI Leszek zgłoszony przez KWW LESZKA 

ZAWADZKIEGO. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2369, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1320 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1313 wyborców, co 

stanowi 55,42% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 857 głosów ważnych. 
 

Rozdział 35. 

Wybory Wójta Gminy Jaświły 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał JOKA Jan zgłoszony przez KWW GMINY JAŚWIŁY. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4215. 

3. Karty do głosowania wydano 1752 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1749 wyborców, co 

stanowi 41,49% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1346 głosów ważnych. 
 

Rozdział 36. 

Wybory Burmistrza Jedwabnego 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał NIEBRZYDOWSKI Adam Mariusz zgłoszony przez KW PRAWO I 

SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4439. 

3. Karty do głosowania wydano 2827 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2826 wyborców, co 

stanowi 63,66% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2054 głosy ważne. 
 

Rozdział 37. 

Wybory Wójta Gminy Jeleniewo 
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1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał URYNOWICZ Kazimierz zgłoszony przez KW PRAWO I 

SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2555. 

3. Karty do głosowania wydano 1673 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1672 wyborców, co 

stanowi 65,44% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 858 głosów ważnych. 
 

Rozdział 38. 

Wybory Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12566, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 7247 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7239 wyborców, co 

stanowi 57,61% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 39. 

Wybory Burmistrza Kleszczel 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał SIELICKI Aleksander zgłoszony przez KWW STRAŻAK. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2169. 

3. Karty do głosowania wydano 1269 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1268 wyborców, co 

stanowi 58,46% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 757 głosów ważnych. 
 

Rozdział 40. 

Wybory Wójta Gminy Klukowo 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat USZYŃSKI Piotr zgłoszony 

przez KWW "RAZEM DLA GMINY KLUKOWO" uzyskał wymaganą liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3641. 

3. Karty do głosowania wydano 2017 osobom. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2017 wyborców, co 

stanowi 55,40% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1691 głosów ważnych. 
 

Rozdział 41. 

Wybory Burmistrza Knyszyna 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał CHMIELEWSKI Jarosław Antoni zgłoszony przez KWW ROZWÓJ I 

UCZCIWOŚĆ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4000. 

3. Karty do głosowania wydano 2323 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2323 wyborców, co 

stanowi 58,08% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1492 głosy ważne. 
 

Rozdział 42. 

Wybory Wójta Gminy Kobylin-Borzymy 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał SIKORSKI Dariusz Józef zgłoszony przez KWW PRZYSZŁOŚĆ 

POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2757. 

3. Karty do głosowania wydano 1607 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1608 wyborców, co 

stanowi 58,32% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 823 głosy ważne. 
 

Rozdział 43. 

Wybory Burmistrza Miasta Kolno 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat DUDA Andrzej zgłoszony 

przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskał wymaganą liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8313. 

3. Karty do głosowania wydano 3936 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3940 wyborców, co 

stanowi 47,40% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3278 głosów ważnych. 
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Rozdział 44. 

Wybory Wójta Gminy Kolno 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat WIŚNIEWSKI Józef Bogdan 

zgłoszony przez KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ uzyskał wymaganą liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6884. 

3. Karty do głosowania wydano 4007 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4005 wyborców, co 

stanowi 58,18% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3252 głosy ważne. 
 

Rozdział 45. 

Wybory Wójta Gminy Kołaki Kościelne 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1956. 

3. Karty do głosowania wydano 1330 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1330 wyborców, co 

stanowi 68,00% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 46. 

Wybory Wójta Gminy Korycin 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat LECH Mirosław zgłoszony 

przez KWW NASZA GMINA KORYCIN uzyskał wymaganą liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2685. 

3. Karty do głosowania wydano 1139 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1138 wyborców, co 

stanowi 42,38% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 858 głosów ważnych. 
 

Rozdział 47. 

Wybory Wójta Gminy Krasnopol 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat SZRAJBERT Karol zgłoszony 

przez KWW GMINY KRASNOPOL uzyskał wymaganą liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3151. 

3. Karty do głosowania wydano 1319 osobom. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1317 wyborców, co 

stanowi 41,80% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1119 głosów ważnych. 
 

Rozdział 48. 

Wybory Burmistrza Krynek 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskała GUDALEWSKA Jolanta zgłoszona przez KWW GMINY KRYNKI. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2675. 

3. Karty do głosowania wydano 1604 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1602 wyborców, co 

stanowi 59,89% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1226 głosów ważnych. 
 

Rozdział 49. 

Wybory Wójta Gminy Krypno 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał STANKIEWICZ Marek zgłoszony przez KWW ODNOWA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3274. 

3. Karty do głosowania wydano 1623 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1622 wyborców, co 

stanowi 49,54% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1075 głosów ważnych. 
 

Rozdział 50. 

Wybory Wójta Gminy Kulesze Kościelne 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał GRODZKI Stefan zgłoszony przez KWW TWOJA GMINA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2540. 

3. Karty do głosowania wydano 1656 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1655 wyborców, co 

stanowi 65,16% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 912 głosów ważnych. 
 

Rozdział 51. 

Wybory Wójta Gminy Kuźnica 
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1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał MIKŁASZ Paweł zgłoszony przez KWW JEDNOŚĆ GMINY. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3324, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 1945 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1944 wyborców, co 

stanowi 58,48% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1280 głosów ważnych. 
 

Rozdział 52. 

Wybory Burmistrza Lipska 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał ŁĘPICKI Lech zgłoszony przez KWW WSPÓLNE DOBRO-GMINA 

LIPSK. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4442. 

3. Karty do głosowania wydano 2451 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2449 wyborców, co 

stanowi 55,13% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1318 głosów ważnych. 
 

Rozdział 53. 

Wybory Burmistrza Łap 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 17922. 

3. Karty do głosowania wydano 9994 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9977 wyborców, co 

stanowi 55,67% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 54. 

Wybory Prezydenta Miasta Łomża 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 48658. 

3. Karty do głosowania wydano 24035 osobom. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 23975 wyborców, co 

stanowi 49,27% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 55. 

Wybory Wójta Gminy Łomża 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał KŁYS Piotr zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8965, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 5121 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5119 wyborców, co 

stanowi 57,10% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3328 głosów ważnych. 
 

Rozdział 56. 

Wybory Wójta Gminy Mały Płock 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4009. 

3. Karty do głosowania wydano 2238 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2238 wyborców, co 

stanowi 55,82% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 57. 

Wybory Wójta Gminy Miastkowo 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał GÓRSKI Kazimierz zgłoszony przez KW PRAWO I 

SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3361. 

3. Karty do głosowania wydano 1695 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1694 wyborców, co 

stanowi 50,40% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 942 głosy ważne. 
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Rozdział 58. 

Wybory Burmistrza Michałowa 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 5 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał NAZARKO Marek zgłoszony przez KWW MIESZKANIEC JEST 

NAJWAŻNIEJSZY. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5609, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 3315 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3316 wyborców, co 

stanowi 59,12% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1909 głosów ważnych. 
 

Rozdział 59. 

Wybory Wójta Gminy Mielnik 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2185, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 1521 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1521 wyborców, co 

stanowi 69,61% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 60. 

Wybory Wójta Gminy Milejczyce 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał IWANOWIEC Jerzy zgłoszony przez KW SIEMIATYCKIE 

POROZUMIENIE WYBORCZE. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1641. 

3. Karty do głosowania wydano 1034 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1035 wyborców, co 

stanowi 63,07% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 571 głosów ważnych. 
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Rozdział 61. 

Wybory Burmistrza Moniek 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12405. 

3. Karty do głosowania wydano 5765 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5755 wyborców, co 

stanowi 46,39% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 62. 

Wybory Wójta Gminy Narew 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał PLESKOWICZ Andrzej zgłoszony przez KWW PS REGIONU 

PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3097. 

3. Karty do głosowania wydano 1658 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1653 wyborców, co 

stanowi 53,37% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 890 głosów ważnych. 
 

Rozdział 63. 

Wybory Wójta Gminy Narewka 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał GOŁUBOWSKI Jarosław zgłoszony przez KWW WSPÓLNA 

NAREWKA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3164. 

3. Karty do głosowania wydano 1932 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1933 wyborców, co 

stanowi 61,09% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1086 głosów ważnych. 
 

Rozdział 64. 

Wybory Wójta Gminy Nowe Piekuty 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3203. 
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3. Karty do głosowania wydano 2168 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2164 wyborców, co 

stanowi 67,56% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 65. 

Wybory Wójta Gminy Nowinka 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2406. 

3. Karty do głosowania wydano 1468 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1467 wyborców, co 

stanowi 60,97% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 66. 

Wybory Burmistrza Nowogrodu 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał PALKA Grzegorz Andrzej zgłoszony przez KWW „RAZEM DLA 

DOBRA WSZYSTKICH”. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3270. 

3. Karty do głosowania wydano 1867 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1866 wyborców, co 

stanowi 57,06% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1398 głosów ważnych. 
 

Rozdział 67. 

Wybory Wójta Gminy Nowy Dwór 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał HUMIENNY Andrzej zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE 

ANDRZEJA HUMIENNEGO. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2308, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 1577 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1577 wyborców, co 

stanowi 68,33% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 996 głosów ważnych. 
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Rozdział 68. 

Wybory Wójta Gminy Nurzec-Stacja 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał JASZCZUK Piotr zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE 

SAMORZĄDOWO LUDOWE. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3412, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1711 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1709 wyborców, co 

stanowi 50,09% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1036 głosów ważnych. 
 

Rozdział 69. 

Wybory Wójta Gminy Orla 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał PAWLUCZUK Leon zgłoszony przez KWW MIESZKAŃCY GMINY 

ORLA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2517. 

3. Karty do głosowania wydano 1742 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1742 wyborców, co 

stanowi 69,21% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 879 głosów ważnych. 
 

Rozdział 70. 

Wybory Wójta Gminy Perlejewo 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał WIERZBICKI Jakub Krzysztof zgłoszony przez KW PRAWO I 

SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2448. 

3. Karty do głosowania wydano 1346 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1346 wyborców, co 

stanowi 54,98% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 730 głosów ważnych. 
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Rozdział 71. 

Wybory Wójta Gminy Piątnica 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8483. 

3. Karty do głosowania wydano 4356 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4350 wyborców, co 

stanowi 51,28% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 72. 

Wybory Wójta Gminy Płaska 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat GOŁASZEWSKI Wiesław 

zgłoszony przez KWW DOBRY WYBÓR uzyskał wymaganą liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2126, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 1026 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1026 wyborców, co 

stanowi 48,26% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 523 głosy ważne. 
 

Rozdział 73. 

Wybory Wójta Gminy Poświętne 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał ŁAPIŃSKI Witold zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 

WYBORCÓW SAMORZĄDNOŚĆ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2875. 

3. Karty do głosowania wydano 1679 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1677 wyborców, co 

stanowi 58,33% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 886 głosów ważnych. 
 

Rozdział 74. 

Wybory Wójta Gminy Przerośl 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał BRZOZOWSKI Marcin zgłoszony przez KW PRAWO I 

SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2440. 

3. Karty do głosowania wydano 1473 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1471 wyborców, co 

stanowi 60,29% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 732 głosy ważne. 
 

Rozdział 75. 

Wybory Wójta Gminy Przytuły 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał RAMOTOWSKI Kazimierz zgłoszony przez KWW GMINY PRZYTUŁY 

2018. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1745. 

3. Karty do głosowania wydano 939 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 939 wyborców, co stanowi 

53,81% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 626 głosów ważnych. 
 

Rozdział 76. 

Wybory Wójta Gminy Puńsk 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat LISZKOWSKI Witold 

zgłoszony przez KWW PRZEDSIĘBIORCZA GMINA PUŃSK uzyskał wymaganą liczbę 

głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3494, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1596 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1596 wyborców, co 

stanowi 45,68% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1508 głosów ważnych. 
 

Rozdział 77. 

Wybory Wójta Gminy Raczki 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał SZYMULEWSKI Andrzej zgłoszony przez KW PRAWO I 

SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4786. 

3. Karty do głosowania wydano 2647 osobom. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2646 wyborców, co 

stanowi 55,29% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1913 głosów ważnych. 
 

Rozdział 78. 

Wybory Wójta Gminy  Radziłów 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał MILEWSKI Krzysztof zgłoszony przez KWW GMINY RADZIŁÓW 

2018. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3955. 

3. Karty do głosowania wydano 2015 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2015 wyborców, co 

stanowi 50,95% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1420 głosów ważnych. 
 

Rozdział 79. 

Wybory Burmistrza Rajgrodu 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat GLINIECKI Ireneusz 

zgłoszony przez KWW IRENEUSZA GLINIECKIEGO uzyskał wymaganą liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4396. 

3. Karty do głosowania wydano 1963 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1957 wyborców, co 

stanowi 44,52% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1595 głosów ważnych. 
 

Rozdział 80. 

Wybory Wójta Gminy Rudka 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał GAWRYSIAK Marcin zgłoszony przez KWW MARCINA 

GAWRYSIAKA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1580. 

3. Karty do głosowania wydano 937 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 935 wyborców, co stanowi 

59,18% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 479 głosów ważnych. 
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Rozdział 81. 

Wybory Wójta Gminy Rutka-Tartak 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał SINKIEWICZ Piotr zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY 

RUTKA-TARTAK. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1949. 

3. Karty do głosowania wydano 1161 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1161 wyborców, co 

stanowi 59,57% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 884 głosy ważne. 
 

Rozdział 82. 

Wybory Wójta Gminy Rutki 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4550. 

3. Karty do głosowania wydano 2482 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2484 wyborców, co 

stanowi 54,59% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 83. 

Wybory Burmistrza Miasta Sejny 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4461. 

3. Karty do głosowania wydano 2426 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2424 wyborców, co 

stanowi 54,34% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 84. 

Wybory Wójta Gminy Sejny 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3361, w tym 3 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
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3. Karty do głosowania wydano 1864 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1864 wyborców, co 

stanowi 55,46% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 85. 

Wybory Wójta Gminy Sidra 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ wybory przeprowadzono na jednego kandydata, 

ale kandydat nie uzyskał wymaganej liczby głosów. Wyboru Wójta dokona Rada. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2939, 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) 1559 wyborców, co 

stanowi 53,05% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 86. 

Wybory Burmistrza Miasta Siemiatycze 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał SINIAKOWICZ Piotr zgłoszony przez KWW DLA SIEMIATYCZ 

RAZEM PIOTRA SINIAKOWICZA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12141. 

3. Karty do głosowania wydano 6365 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6366 wyborców, co 

stanowi 52,43% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 4585 głosów ważnych. 
 

Rozdział 87. 

Wybory Wójta Gminy Siemiatycze 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat KRASOWSKI Edward 

zgłoszony przez KWW EDWARDA KRASOWSKIEGO uzyskał wymaganą liczbę 

głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5072. 

3. Karty do głosowania wydano 2123 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2123 wyborców, co 

stanowi 41,86% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1729 głosów ważnych. 
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Rozdział 88. 

Wybory Wójta Gminy Sokoły 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał ZAJKOWSKI Józef zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 

WYBORCÓW ROZWÓJ SOKÓŁ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4697. 

3. Karty do głosowania wydano 2526 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2526 wyborców, co 

stanowi 53,78% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1551 głosów ważnych. 
 

Rozdział 89. 

Wybory Burmistrza Sokółki 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskała KULIKOWSKA Ewa zgłoszona przez KWW LUDOWO-

CHRZEŚCIJAŃSKI. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 20801, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 11515 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 11466 wyborców, co 

stanowi 55,12% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 6394 głosy ważne. 
 

Rozdział 90. 

Wybory Burmistrza Stawisk 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5114. 

3. Karty do głosowania wydano 2850 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2850 wyborców, co 

stanowi 55,73% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 91. 

Wybory Burmistrza Suchowoli 
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1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał MATYSKIEL Michał Grzegorz zgłoszony przez KWW MICHAŁA 

MATYSKIELA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5768, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 2700 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2693 wyborców, co 

stanowi 46,69% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2103 głosy ważne. 
 

Rozdział 92. 

Wybory Burmistrza Supraśla 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12136. 

3. Karty do głosowania wydano 7150 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7143 wyborców, co 

stanowi 58,86% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 93. 

Wybory Burmistrza Suraża 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał ŁAPIŃSKI Henryk zgłoszony przez KWW DOBRO WSPÓLNE 

MIESZKAŃCÓW GMINY. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1616. 

3. Karty do głosowania wydano 1033 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1033 wyborców, co 

stanowi 63,92% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 632 głosy ważne. 
 

Rozdział 94. 

Wybory Wójta Gminy Suwałki 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał MACKIEWICZ Zbigniew zgłoszony przez KWW PRZYJAZNA GMINA 

SUWAŁKI. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6201. 

3. Karty do głosowania wydano 3490 osobom. 



 

 

31 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3493 wyborców, co 

stanowi 56,33% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2150 głosów ważnych. 
 

Rozdział 95. 

Wybory Prezydenta Miasta Suwałk 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 5 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał RENKIEWICZ Czesław zgłoszony przez KWW ŁĄCZĄ NAS 

SUWAŁKI-CZESŁAW RENKIEWICZ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 54037, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 25371 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 25325 wyborców, co 

stanowi 46,87% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 15877 głosów ważnych. 
 

Rozdział 96. 

Wybory Burmistrza Szczuczyna 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat KUCZYŃSKI Artur 

zgłoszony przez KWW SZCZUCZYN 2030 uzyskał wymaganą liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5043. 

3. Karty do głosowania wydano 2611 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2608 wyborców, co 

stanowi 51,72% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2118 głosów ważnych. 
 

Rozdział 97. 

Wybory Burmistrza Szepietowa 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał WYSZYŃSKI Robert Lucjan zgłoszony przez KWW ROBERTA 

WYSZYŃSKIEGO. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5730. 

3. Karty do głosowania wydano 3153 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3152 wyborców, co 

stanowi 55,01% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1862 głosy ważne. 
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Rozdział 98. 

Wybory Wójta Gminy Sztabin 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4238. 

3. Karty do głosowania wydano 2238 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2237 wyborców, co 

stanowi 52,78% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 99. 

Wybory Wójta Gminy Szudziałowo 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał TOKAREWICZ Tadeusz zgłoszony przez KWW TADEUSZA 

TOKAREWICZA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2522. 

3. Karty do głosowania wydano 1374 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1373 wyborców, co 

stanowi 54,44% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 839 głosów ważnych. 
 

Rozdział 100. 

Wybory Wójta Gminy Szumowo 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał CUKIERMAN Jarosław zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY 

SZUMOWO. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3940. 

3. Karty do głosowania wydano 2432 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2432 wyborców, co 

stanowi 61,73% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1398 głosów ważnych. 
 

Rozdział 101. 

Wybory Wójta Gminy Szypliszki 
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1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał GRYGIEŃĆ Mariusz zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY 

SZYPLISZKI. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3258. 

3. Karty do głosowania wydano 1907 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1907 wyborców, co 

stanowi 58,53% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1141 głosów ważnych. 
 

Rozdział 102. 

Wybory Wójta Gminy Śniadowo 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał PSTRĄGOWSKI Rafał zgłoszony przez KWW RAFAŁ 

PSTRĄGOWSKI. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4375. 

3. Karty do głosowania wydano 2429 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2428 wyborców, co 

stanowi 55,50% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1209 głosów ważnych. 
 

Rozdział 103. 

Wybory Wójta Gminy Trzcianne 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał SZYDŁOWSKI Marek Krzysztof zgłoszony przez KWW 

MIESZKAŃCÓW GMINY TRZCIANNE. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3671. 

3. Karty do głosowania wydano 2008 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2008 wyborców, co 

stanowi 54,70% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1093 głosy ważne. 
 

Rozdział 104. 

Wybory Wójta Gminy Turośl 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał NIEDBAŁA Piotr zgłoszony przez KWW JEDNOŚĆ W TUROŚLI. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4016. 

3. Karty do głosowania wydano 2118 osobom. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2117 wyborców, co 

stanowi 52,71% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1643 głosy ważne. 
 

Rozdział 105. 

Wybory Wójta Gminy Turośń Kościelna 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał JAKUĆ Grzegorz zgłoszony przez KWW GRZEGORZ JAKUĆ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5000. 

3. Karty do głosowania wydano 3101 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3103 wyborców, co 

stanowi 62,06% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2149 głosów ważnych. 
 

Rozdział 106. 

Wybory Burmistrza Tykocina 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał DUDZIŃSKI Mariusz zgłoszony przez KWW DOBRO NASZYCH 

MIESZKAŃCÓW. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5146, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 3082 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3073 wyborców, co 

stanowi 59,72% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2218 głosów ważnych. 
 

Rozdział 107. 

Wybory Burmistrza Wasilkowa 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12641. 

3. Karty do głosowania wydano 6658 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6666 wyborców, co 

stanowi 52,73% uprawnionych do głosowania. 
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Rozdział 108. 

Wybory Wójta Gminy Wąsosz 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat OŁDAKOWSKI Czesław 

zgłoszony przez KWW WĄSOSZ 2018 uzyskał wymaganą liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2968. 

3. Karty do głosowania wydano 1414 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1412 wyborców, co 

stanowi 47,57% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1099 głosów ważnych. 
 

Rozdział 109. 

Wybory Wójta Gminy Wizna 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał SOLIWODA Mariusz zgłoszony przez KW PRAWO I 

SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3363. 

3. Karty do głosowania wydano 2004 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2005 wyborców, co 

stanowi 59,62% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1058 głosów ważnych. 
 

Rozdział 110. 

Wybory Wójta Gminy Wiżajny 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał PIETRUKIEWICZ Stanisław Jacek zgłoszony przez KW PRAWO I 

SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1998. 

3. Karty do głosowania wydano 1297 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1297 wyborców, co 

stanowi 64,91% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 711 głosów ważnych. 
 

Rozdział 111. 

Wybory Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat SIEKIERKO Jarosław 

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskał wymaganą liczbę głosów. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7521. 

3. Karty do głosowania wydano 3958 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3950 wyborców, co 

stanowi 52,52% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2501 głosów ważnych. 
 

Rozdział 112. 

Wybory Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat KRAJEWSKI Krzysztof 

zgłoszony przez KWW KRZYSZTOFA KRAJEWSKIEGO uzyskał wymaganą liczbę 

głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4322. 

3. Karty do głosowania wydano 1903 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1903 wyborców, co 

stanowi 44,03% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1503 głosy ważne. 
 

Rozdział 113. 

Wybory Wójta Gminy Wyszki 

 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3689. 

3. Karty do głosowania wydano 2013 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2013 wyborców, co 

stanowi 54,57% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 114. 

Wybory Burmistrza Zabłudowa 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał TOMANEK Adam zgłoszony przez KWW JESTEŚMY Z GMINĄ 

ZABŁUDÓW. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7366. 

3. Karty do głosowania wydano 3792 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3791 wyborców, co 

stanowi 51,47% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2591 głosów ważnych. 
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Rozdział 115. 

Wybory Wójta Gminy Zambrów 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał KOS Jarosław zgłoszony przez KWW JAROSŁAWA KOSA 

PRZYJAZNA GMINA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7042. 

3. Karty do głosowania wydano 3969 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3969 wyborców, co 

stanowi 56,36% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2156 głosów ważnych. 
 

Rozdział 116. 

Wybory Burmistrza Miasta Zambrów 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał DĄBROWSKI Kazimierz Jan zgłoszony przez KWW NASZ 

ZAMBRÓW. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 17717. 

3. Karty do głosowania wydano 8534 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8535 wyborców, co 

stanowi 48,17% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 4703 głosy ważne. 
 

Rozdział 117. 

Wybory Wójta Gminy Zawady 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał WĄDOŁOWSKI Krzysztof zgłoszony przez KWW UCZCIWA GMINA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2334. 

3. Karty do głosowania wydano 1309 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1308 wyborców, co 

stanowi 56,04% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 736 głosów ważnych. 
 

Rozdział 118. 

Wybory Wójta Gminy Zbójna 
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1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskała PARZYCH Elżbieta zgłoszona przez KWW SAMORZĄDU GMINY 

ZBÓJNA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3436. 

3. Karty do głosowania wydano 1779 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1779 wyborców, co 

stanowi 51,78% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1043 głosy ważne. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(miejsce na pieczęć Komisarza Wyborczego) 

 

Komisarz Wyborczy 

w Białymstoku I 

Jacek Malinowski 

 


