
OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W BIAŁYMSTOKU I 

z dnia 23 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad 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 do rad na obszarze województwa podlaskiego, 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 133 rad, z czego: 

1) do 118 rad gmin, z tego: 

a) do 108 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 10 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 14 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Podlaskiego. 

2. Wybierano łącznie 2115 radnych, z czego: 

1) 1841 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1620 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 221 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 244 radnych rad powiatów; 

3) 30 radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego. 

3. Wybrano łącznie 2116 radnych, z czego: 

1) 1842 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1621 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 221 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 244 radnych rad powiatów; 

3) 30 radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 1718 okręgach wyborczych. 

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

6. Głosowanie przeprowadzono w 1559 okręgach wyborczych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 159 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 160 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Ogółem pozostało nieobsadzonych -1 mandatów, co stanowi -0,05% ogólnej liczby 

mandatów. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 959 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 108 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 

1620 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 1620 radnych spośród 4113 kandydatów zgłoszonych przez 337 komitetów 

wyborczych, w tym 300 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 1621 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 448191 osób, w tym 22 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 245695 osobom, w tym 18 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 245552 osób, to jest 

54,79% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 240089, to jest 97,78% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 5463, 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 1307, to jest 23,92%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 4156, to jest 

76,08%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1461 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 159 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 159 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Ogółem pozostało nieobsadzonych -1 mandatów, co stanowi -0,06% ogólnej liczby 

mandatów. 

12. Głosowanie przeprowadzono w 577 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 
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1. Wybory przeprowadzono do 10 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 39 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 221 radnych spośród 1394 kandydatów zgłoszonych na 193 listach 

kandydatów przez 32 komitety wyborcze. 

3. Wybrano 221 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 461227 osób, w tym 4 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 238889 osobom, w tym 3 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 238681 osób, to jest 

97,48% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 232657, to jest 97,48% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 6024, to jest 2,52% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

różnych list oddano 2830, to jest 46,98%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 3194, to jest 

53,02%  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. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 39 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 361 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 14 rad powiatów, w których utworzono 55 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 244 radnych spośród 1560 kandydatów zgłoszonych na 259 listach 

kandydatów przez 35 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 244 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 616348 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 331238 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 331049 osób, to jest 

95,11% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 314866, to jest 95,11% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 16183, to jest 4,89% 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 9205, to jest 56,88%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 6978, to jest 

43,12%  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 55 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 708 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Podlaskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego utworzono 4 

okręgi wyborcze. 

2. Wybierano 30 radnych spośród 328 kandydatów zgłoszonych na 44 listach kandydatów 

przez 12 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 30 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 942700 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 500155 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 499668 osób, to jest 

53,00% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 468751, to jest 93,81% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 30917, 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 8629, to jest 27,91%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 22288, to jest 

72,09%  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 4 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 959 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 Augustów 
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Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4395. 

3. Karty do głosowania wydano 1772 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1770 osób, to jest 

40,27% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1728, to jest 97,63% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 42, to jest 2,37% 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 26,19%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 31, to jest 

73,81%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 4, nr 11, 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 404; 

4) karty do głosowania wydano 203 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 192; 

7) radnym został wybrany: 

― MILANOWSKI Karol, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNOTA GMINY AUGUSTÓW. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 472; 

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: 
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― KOWALEWSKI Andrzej, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNOTA GMINY AUGUSTÓW. 
 

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 83 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 82; 

7) radnym został wybrany: 

― KARCZEWSKI Henryk, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― SUJATA Marek, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNOTA GMINY AUGUSTÓW. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 358; 

4) karty do głosowania wydano 140 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 139; 

7) radnym został wybrany: 

― SZCZEPAŃSKI Michał, 

z listy nr 18 KWW NASZA GMINA AUGUSTÓW. 
 

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 143 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 139; 

7) radnym został wybrany: 

― WISZNIEWSKI Grzegorz, 

z listy nr 18 KWW NASZA GMINA AUGUSTÓW. 
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7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 484; 

4) karty do głosowania wydano 223 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 216; 

7) radną została wybrana: 

― KULBACKA Danuta, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNOTA GMINY AUGUSTÓW. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 446; 

4) karty do głosowania wydano 149 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 149; 

7) radnym został wybrany: 

― CHMIELEWSKI Zdzisław, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNOTA GMINY AUGUSTÓW. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 402; 

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) radnym został wybrany: 

― MIKOŁAJCZYK Marek Henryk, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNOTA GMINY AUGUSTÓW. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 259; 

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: 

― PIEŃCZYKOWSKI Marek, 
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z listy nr 17 KWW WSPÓLNOTA GMINY AUGUSTÓW. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― FRĄCKIEWICZ Ewa, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNOTA GMINY AUGUSTÓW. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 350; 

4) karty do głosowania wydano 111 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 102; 

7) radnym został wybrany: 

― ROSZKOWSKI Arkadiusz, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNOTA GMINY AUGUSTÓW. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 321; 

4) karty do głosowania wydano 138 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 137; 

7) radną została wybrana: 

― KONDRACKA Bożena, 

z listy nr 18 KWW NASZA GMINA AUGUSTÓW. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― CZEROBKA Kamil, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNOTA GMINY AUGUSTÓW. 
 

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

6) głosów ważnych oddano 80; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁANIEWSKI Krzysztof, 

z listy nr 18 KWW NASZA GMINA AUGUSTÓW. 
 

 

Rozdział 2. 

Wybory do Rady Gminy Bakałarzewo 

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: 

― ŚWIDERSKI Henryk, 

z listy nr 14 KWW NASZA WSPÓLNA ZIEMIA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KOZŁOWSKI Grzegorz, 

z listy nr 14 KWW NASZA WSPÓLNA ZIEMIA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KONOPKO Bogusław, 

z listy nr 14 KWW NASZA WSPÓLNA ZIEMIA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

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

3) radnym został wybrany: 

― BRANKIEWICZ Henryk Piotr, 

z listy nr 14 KWW NASZA WSPÓLNA ZIEMIA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― GORLO Marek Andrzej, 

z listy nr 14 KWW NASZA WSPÓLNA ZIEMIA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KOZŁOWSKI Janusz Stanisław, 

z listy nr 14 KWW NASZA WSPÓLNA ZIEMIA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― JACKIEWICZ Szymon, 

z listy nr 14 KWW NASZA WSPÓLNA ZIEMIA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― BEJLIK Witold, 

z listy nr 14 KWW NASZA WSPÓLNA ZIEMIA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― GÓRSKI Karol, 

z listy nr 14 KWW NASZA WSPÓLNA ZIEMIA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

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

― ANTONIAK Edward, 

z listy nr 14 KWW NASZA WSPÓLNA ZIEMIA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― CHLEBUS Szymon, 

z listy nr 14 KWW NASZA WSPÓLNA ZIEMIA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― SAWICKI Sławomir, 

z listy nr 14 KWW NASZA WSPÓLNA ZIEMIA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― SZNURKOWSKA Magdalena Grażyna, 

z listy nr 14 KWW NASZA WSPÓLNA ZIEMIA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― WALENDZEWICZ Dorota, 

z listy nr 14 KWW NASZA WSPÓLNA ZIEMIA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KALEJTA Piotr, 

z listy nr 14 KWW NASZA WSPÓLNA ZIEMIA. 
 

 

Rozdział 3. 

Wybory do Rady Gminy Bargłów Kościelny 
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Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4177. 

3. Karty do głosowania wydano 1964 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1964 osób, to jest 

47,02% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1912, to jest 97,35% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 52, 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 7, to jest 13,46%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

86,54%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

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

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 330; 

4) karty do głosowania wydano 196 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 193; 

7) radną została wybrana: 

― ANDRZEJCZYK Patrycja Eliza, 

z listy nr 19 KWW WSPÓLNE DOBRO GMINY BARGŁÓW. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 292; 

4) karty do głosowania wydano 154 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 146; 

7) radnym został wybrany: 
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― TURŻONEK Mateusz Dariusz, 

z listy nr 18 KWW SAMORZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 339; 

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) radnym został wybrany: 

― BRONAKOWSKI Grzegorz, 

z listy nr 18 KWW SAMORZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 367; 

4) karty do głosowania wydano 141 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 136; 

7) radnym został wybrany: 

― ZALEWSKI Jan, 

z listy nr 18 KWW SAMORZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 267; 

4) karty do głosowania wydano 128 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 125; 

7) radnym został wybrany: 

― ZIARKO Jarosław, 

z listy nr 18 KWW SAMORZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 212; 

4) karty do głosowania wydano 117 osobom; 

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

7) radnym został wybrany: 

― WŁODKOWSKI Krzysztof, 

z listy nr 23 KWW ROZWÓJ GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 164; 

4) karty do głosowania wydano 56 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 54; 

7) radnym został wybrany: 

― LEŃKOWSKI Przemysław, 

z listy nr 18 KWW SAMORZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 330; 

4) karty do głosowania wydano 155 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 150; 

7) radnym został wybrany: 

― CHOLEWIŃSKI Narcyz, 

z listy nr 18 KWW SAMORZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 226; 

4) karty do głosowania wydano 103 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 98; 

7) radną została wybrana: 

― STANKIEWICZ Małgorzata, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNE JUTRO BARGŁÓW. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 181; 
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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: 

― BARTOSZEWICZ Dorota, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNE JUTRO BARGŁÓW. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 299; 

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: 

― PIEŃCZYKOWSKI Robert, 

z listy nr 21 KWW ROBERTA PIEŃCZYKOWSKIEGO. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KUKLIŃSKI Jarosław, 

z listy nr 18 KWW SAMORZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY. 
 

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 168 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 157; 

7) radnym został wybrany: 

― MILLER Andrzej, 

z listy nr 18 KWW SAMORZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 401; 

4) karty do głosowania wydano 161 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161; 
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6) głosów ważnych oddano 159; 

7) radną została wybrana: 

― MIECZKOWSKA Małgorzata, 

z listy nr 22 KWW MAŁA OJCZYZNA TO MY. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 332; 

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: 

― OLEKSY Karol, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNE JUTRO BARGŁÓW. 
 

 

Rozdział 4. 

Wybory do Rady Gminy Białowieża 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

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

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 1218 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1218 osób, to jest 

63,24% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1199, to jest 98,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 19, to jest 1,56% 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 5,26%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18, to jest 

94,74%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 
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1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 149; 

4) karty do głosowania wydano 82 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 81; 

7) radną została wybrana: 

― MICUN Krystyna, 

z listy nr 15 KWW ALBERTA LITWINOWICZA. 
 

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 94 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 92; 

7) radną została wybrana: 

― PODŁASZCZYK Urszula, 

z listy nr 16 KWW GRZEGORZA KASPROWICZA BIAŁOWIEŻANIE. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 131; 

4) karty do głosowania wydano 76 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 76; 

6) głosów ważnych oddano 76; 

7) radną została wybrana: 

― BOROWSKA-BEREND Anna Barbara, 

z listy nr 16 KWW GRZEGORZA KASPROWICZA BIAŁOWIEŻANIE. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 117, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 70 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

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

6) głosów ważnych oddano 71; 
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7) radną została wybrana: 

― MORAWSKA Jowita Ewa, 

z listy nr 17 KWW CZAS NA BIAŁOWIEŻĘ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 132; 

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: 

― ANTCZAK Andrzej, 

z listy nr 15 KWW ALBERTA LITWINOWICZA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 117; 

4) karty do głosowania wydano 73 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 73; 

7) radnym został wybrany: 

― WOŁKOWYCKI Włodzimierz, 

z listy nr 15 KWW ALBERTA LITWINOWICZA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 104; 

4) karty do głosowania wydano 68 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 65; 

7) radnym został wybrany: 

― CHARKIEWICZ Piotr, 

z listy nr 15 KWW ALBERTA LITWINOWICZA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 128; 

4) karty do głosowania wydano 90 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 91; 

6) głosów ważnych oddano 91; 

7) radnym został wybrany: 

― SZPAKOWICZ Janusz, 

z listy nr 15 KWW ALBERTA LITWINOWICZA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 133; 

4) karty do głosowania wydano 89 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 89; 

7) radnym został wybrany: 

― ORZECHOWSKI Grzegorz, 

z listy nr 15 KWW ALBERTA LITWINOWICZA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 135; 

4) karty do głosowania wydano 89 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 86; 

7) radną została wybrana: 

― RUBIEL Elżbieta, 

z listy nr 16 KWW GRZEGORZA KASPROWICZA BIAŁOWIEŻANIE. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 105; 

4) karty do głosowania wydano 73 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 73; 

7) radnym został wybrany: 

― ZAMOJSKI Krzysztof, 

z listy nr 17 KWW CZAS NA BIAŁOWIEŻĘ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 143; 

4) karty do głosowania wydano 82 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 73; 

7) radnym został wybrany: 

― NIEDZIELSKI Wojciech Stanisław, 

z listy nr 15 KWW ALBERTA LITWINOWICZA. 
 

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 91 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 91; 

7) radną została wybrana: 

― SZPAKOWICZ Justyna, 

z listy nr 16 KWW GRZEGORZA KASPROWICZA BIAŁOWIEŻANIE. 
 

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 82 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 80; 

7) radną została wybrana: 

― LEWCZUK Joanna, 

z listy nr 17 KWW CZAS NA BIAŁOWIEŻĘ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 125; 

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: 

― PTASZYŃSKA Bożena, 

z listy nr 15 KWW ALBERTA LITWINOWICZA. 
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Rozdział 5. 

Wybory do Rady Gminy Bielsk Podlaski 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

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 osób, to jest 

51,69% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3022, to jest 98,76% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 38, to jest 1,24% 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 26,32%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 28, 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 449; 

4) karty do głosowania wydano 228 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 227; 

7) radnym został wybrany: 

― ONACIK Jerzy, 

z listy nr 17 KWW KOALICJA BIELSKA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 382; 

4) karty do głosowania wydano 186 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 184; 

7) radnym został wybrany: 
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― TYMIŃSKI Anatol Grzegorz, 

z listy nr 18 KW „NASZE PODLASIE”. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 366; 

4) karty do głosowania wydano 192 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 190; 

7) radnym został wybrany: 

― MISIUK Albin, 

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 429; 

4) karty do głosowania wydano 214 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 211; 

7) radnym został wybrany: 

― PAC Jerzy, 

z listy nr 18 KW „NASZE PODLASIE”. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 378; 

4) karty do głosowania wydano 176 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 171; 

7) radnym został wybrany: 

― BAJENA Jerzy, 

z listy nr 18 KW „NASZE PODLASIE”. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 287; 

4) karty do głosowania wydano 158 osobom; 

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

7) radnym został wybrany: 

― CAR Mikołaj, 

z listy nr 18 KW „NASZE PODLASIE”. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 468; 

4) karty do głosowania wydano 268 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 266; 

7) radnym został wybrany: 

― OLSZEWSKI Stanisław, 

z listy nr 18 KW „NASZE PODLASIE”. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 295; 

4) karty do głosowania wydano 184 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 182; 

7) radnym został wybrany: 

― GAŁUSZEWSKI Walenty, 

z listy nr 18 KW „NASZE PODLASIE”. 
 

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 227 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 225; 

7) radną została wybrana: 

― KRUK Alina, 

z listy nr 18 KW „NASZE PODLASIE”. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 448; 
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4) karty do głosowania wydano 247 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 243; 

7) radnym został wybrany: 

― BOROWSKI Andrzej, 

z listy nr 18 KW „NASZE PODLASIE”. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 482; 

4) karty do głosowania wydano 271 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 266; 

7) radną została wybrana: 

― TKACZUK Lucyna, 

z listy nr 18 KW „NASZE PODLASIE”. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 282; 

4) karty do głosowania wydano 148 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWALCZUK Jan, 

z listy nr 18 KW „NASZE PODLASIE”. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 384; 

4) karty do głosowania wydano 177 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 176; 

7) radną została wybrana: 

― KORSZAK Alina, 

z listy nr 17 KWW KOALICJA BIELSKA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 335; 

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) radnym został wybrany: 

― CHILKIEWICZ Jerzy, 

z listy nr 18 KW „NASZE PODLASIE”. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 477; 

4) karty do głosowania wydano 211 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 206; 

7) radnym został wybrany: 

― KIRYLUK Mikołaj, 

z listy nr 18 KW „NASZE PODLASIE”. 
 

 

Rozdział 6. 

Wybory do Rady Gminy Boćki 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3576. 

3. Karty do głosowania wydano 2048 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2051 osób, to jest 

57,35% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1997, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 54, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 15, to jest 27,78%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 39, to jest 

72,22%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

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

zarejestrowano jednego kandydata. 
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Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 264; 

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) radną została wybrana: 

― KOPTEWICZ Walentyna, 

z listy nr 17 KWW ZJEDNOCZONA GMINA BOĆKI. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 254; 

4) karty do głosowania wydano 127 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 122; 

7) radnym został wybrany: 

― TATARCZUK Przemysław, 

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 328; 

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: 

― JURKOWICZ Marta Anna, 

z listy nr 17 KWW ZJEDNOCZONA GMINA BOĆKI. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 288; 

4) karty do głosowania wydano 164 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163; 
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6) głosów ważnych oddano 157; 

7) radnym został wybrany: 

― ZAWADZKI Piotr, 

z listy nr 17 KWW ZJEDNOCZONA GMINA BOĆKI. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 219; 

4) karty do głosowania wydano 144 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 142; 

7) radnym został wybrany: 

― SKOMOROWSKI Marek, 

z listy nr 17 KWW ZJEDNOCZONA GMINA BOĆKI. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 244; 

4) karty do głosowania wydano 144 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 137; 

7) radną została wybrana: 

― ZALEWSKA Katarzyna, 

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 168; 

4) karty do głosowania wydano 117 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 116; 

7) radnym został wybrany: 

― KRÓL Adam, 

z listy nr 18 KWW „LEPSZE JUTRO” W BOĆKACH. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 240; 
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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 144; 

7) radną została wybrana: 

― PIOTROWSKA Krystyna, 

z listy nr 18 KWW „LEPSZE JUTRO” W BOĆKACH. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 209; 

4) karty do głosowania wydano 126 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 129; 

6) głosów ważnych oddano 127; 

7) radnym został wybrany: 

― JAKIMIUK Anatol, 

z listy nr 17 KWW ZJEDNOCZONA GMINA BOĆKI. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 285; 

4) karty do głosowania wydano 121 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 117; 

7) radnym został wybrany: 

― CHMUR Eugeniusz, 

z listy nr 19 KWW WSPÓLNIE. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― MATWIEJUK Jarosław, 

z listy nr 17 KWW ZJEDNOCZONA GMINA BOĆKI. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 292; 

4) karty do głosowania wydano 143 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145; 
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6) głosów ważnych oddano 135; 

7) radnym został wybrany: 

― WIERCIŃSKI Wojciech, 

z listy nr 17 KWW ZJEDNOCZONA GMINA BOĆKI. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 266; 

4) karty do głosowania wydano 160 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 158; 

7) radnym został wybrany: 

― ZAMBROWSKI Paweł, 

z listy nr 20 KW „NASZE PODLASIE”. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 308; 

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: 

― JÓŹWIAK Małgorzata, 

z listy nr 17 KWW ZJEDNOCZONA GMINA BOĆKI. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 211; 

4) karty do głosowania wydano 111 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 111; 

7) radnym został wybrany: 

― LIPIŃSKI Zbigniew, 

z listy nr 17 KWW ZJEDNOCZONA GMINA BOĆKI. 
 

 

Rozdział 7. 

Wybory do Rady Miasta Brańsk 
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Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3126. 

3. Karty do głosowania wydano 1899 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1900 osób, to jest 

60,78% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1873, to jest 98,58% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 27, to jest 1,42% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 3, to jest 11,11%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

88,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 179; 

4) karty do głosowania wydano 116 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 114; 

7) radnym został wybrany: 

― FIEDOROWICZ Wojciech, 

z listy nr 20 KW „NASZE PODLASIE”. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 209; 

4) karty do głosowania wydano 121 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 121; 

7) radnym został wybrany: 

― BOLESTA Heronim Edward, 

z listy nr 18 KWW ZIEMI BRAŃSKIEJ. 
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3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 195; 

4) karty do głosowania wydano 117 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 110; 

7) radnym został wybrany: 

― CZAPSKI Wojciech, 

z listy nr 20 KW „NASZE PODLASIE”. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 191; 

4) karty do głosowania wydano 99 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 96; 

7) radną została wybrana: 

― ANGIELCZYK Magdalena, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 174; 

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: 

― MORTEL Anna Teresa, 

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 203; 

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: 

― ZAWADZKA Renata, 
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z listy nr 20 KW „NASZE PODLASIE”. 
 

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 104 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 100; 

7) radnym został wybrany: 

― BUŚKO Paweł, 

z listy nr 18 KWW ZIEMI BRAŃSKIEJ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 222; 

4) karty do głosowania wydano 124 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 124; 

7) radnym został wybrany: 

― DĄBROWSKI Jerzy, 

z listy nr 18 KWW ZIEMI BRAŃSKIEJ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 211; 

4) karty do głosowania wydano 121 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 121; 

7) radnym został wybrany: 

― KRYŃSKI Jan, 

z listy nr 18 KWW ZIEMI BRAŃSKIEJ. 
 

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 166 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 166; 
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7) radnym został wybrany: 

― PIETRZYKOWSKI Łukasz, 

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 203; 

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: 

― KOŁOSZKO Walenty, 

z listy nr 18 KWW ZIEMI BRAŃSKIEJ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 215; 

4) karty do głosowania wydano 131 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 129; 

7) radnym został wybrany: 

― DĄBROWSKI Edward, 

z listy nr 18 KWW ZIEMI BRAŃSKIEJ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 238; 

4) karty do głosowania wydano 151 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 149; 

7) radnym został wybrany: 

― WASILEWSKI Wojciech, 

z listy nr 19 KWW BRAŃSK NASZA MAŁA OJCZYZNA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 256; 

4) karty do głosowania wydano 175 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 175; 

6) głosów ważnych oddano 172; 

7) radną została wybrana: 

― USAKIEWICZ Kornelia, 

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 173; 

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: 

― ŚWIĘCKI Krzysztof Waldemar, 

z listy nr 18 KWW ZIEMI BRAŃSKIEJ. 
 

 

Rozdział 8. 

Wybory do Rady Gminy Brańsk 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4925. 

3. Karty do głosowania wydano 3032 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3031 osób, to jest 

61,54% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2956, 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 31, to jest 41,33%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

58,67%  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: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 350; 

4) karty do głosowania wydano 188 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 183; 

7) radną została wybrana: 

― ŻERO Anna Czesława, 

z listy nr 17 KWW ANDRZEJA JANKOWSKIEGO. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 236; 

4) karty do głosowania wydano 123 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 120; 

7) radnym został wybrany: 

― BOLESTA Franciszek, 

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 335; 

4) karty do głosowania wydano 222 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 219; 

7) radnym został wybrany: 

― KADŁUBOWSKI Marek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 443; 

4) karty do głosowania wydano 262 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 258; 

7) radnym został wybrany: 

― MATYSIAK Adam Wiesław, 
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z listy nr 17 KWW ANDRZEJA JANKOWSKIEGO. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 301; 

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: 

― SIEROCKI Witold Antoni, 

z listy nr 17 KWW ANDRZEJA JANKOWSKIEGO. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 384; 

4) karty do głosowania wydano 258 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 250; 

7) radnym został wybrany: 

― KRASOWSKI Tadeusz, 

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 344; 

4) karty do głosowania wydano 207 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 207; 

6) głosów ważnych oddano 204; 

7) radną została wybrana: 

― PŁONOWSKA Grażyna, 

z listy nr 17 KWW ANDRZEJA JANKOWSKIEGO. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 268; 

4) karty do głosowania wydano 152 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 150; 
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7) radnym został wybrany: 

― RUŁKA Franciszek, 

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 225; 

4) karty do głosowania wydano 164 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 159; 

7) radnym został wybrany: 

― PÓŁTORAK Mariusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 280; 

4) karty do głosowania wydano 194 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 184; 

7) radnym został wybrany: 

― BRZOZOWSKI Marek, 

z listy nr 17 KWW ANDRZEJA JANKOWSKIEGO. 
 

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 256 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 248; 

7) radną została wybrana: 

― KRASNODĘBSKA-BOBEL Honorata, 

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 380; 

4) karty do głosowania wydano 262 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 262; 

6) głosów ważnych oddano 255; 

7) radnym został wybrany: 

― SZPAKOWSKI Józef, 

z listy nr 17 KWW ANDRZEJA JANKOWSKIEGO. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 293; 

4) karty do głosowania wydano 163 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 158; 

7) radnym został wybrany: 

― WYSOCKI Paweł, 

z listy nr 17 KWW ANDRZEJA JANKOWSKIEGO. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 395; 

4) karty do głosowania wydano 212 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 205; 

7) radną została wybrana: 

― GÓRSKA Paula, 

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 293; 

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) radną została wybrana: 

― MOCZULSKA Elżbieta, 

z listy nr 18 KW „NASZE PODLASIE”. 
 

 

Rozdział 9. 

Wybory do Rady Miejskiej w Choroszczy 
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Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

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) 6433 osób, to jest 

54,00% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 6270, to jest 97,47% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 163, to jest 2,53% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 41, to jest 25,15%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 122, to jest 

74,85%  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 805; 

4) karty do głosowania wydano 384 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 368; 

7) radnym został wybrany: 

― DĄBROWSKI Jacek, 

z listy nr 16 KWW ROBERT WARDZIŃSKI ROZWÓJ NA LATA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1012; 

4) karty do głosowania wydano 587 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 566; 

7) radnym został wybrany: 

― WACZYŃSKI Piotr, 

z listy nr 16 KWW ROBERT WARDZIŃSKI ROZWÓJ NA LATA. 
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3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 536; 

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: 

― KAMIEŃSKI Adam, 

z listy nr 16 KWW ROBERT WARDZIŃSKI ROZWÓJ NA LATA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 586; 

4) karty do głosowania wydano 313 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 303; 

7) radnym został wybrany: 

― GERELUK Grzegorz Wacław, 

z listy nr 16 KWW ROBERT WARDZIŃSKI ROZWÓJ NA LATA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 674; 

4) karty do głosowania wydano 336 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 312; 

7) radnym został wybrany: 

― CZARNIECKI Jan, 

z listy nr 16 KWW ROBERT WARDZIŃSKI ROZWÓJ NA LATA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 997; 

4) karty do głosowania wydano 603 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 602; 

6) głosów ważnych oddano 582; 

7) radnym został wybrany: 

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

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 764; 

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: 

― JABŁOŃSKI Ireneusz, 

z listy nr 16 KWW ROBERT WARDZIŃSKI ROZWÓJ NA LATA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 567; 

4) karty do głosowania wydano 302 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 302; 

6) głosów ważnych oddano 302; 

7) radnym został wybrany: 

― JAROSZEWICZ Jacek Karol, 

z listy nr 16 KWW ROBERT WARDZIŃSKI ROZWÓJ NA LATA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1159; 

4) karty do głosowania wydano 661 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 661; 

6) głosów ważnych oddano 642; 

7) radną została wybrana: 

― WALESIUK Barbara, 

z listy nr 16 KWW ROBERT WARDZIŃSKI ROZWÓJ NA LATA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 928; 

4) karty do głosowania wydano 494 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 486; 
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7) radną została wybrana: 

― JEŻERYS Beata Marlena, 

z listy nr 16 KWW ROBERT WARDZIŃSKI ROZWÓJ NA LATA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 742; 

4) karty do głosowania wydano 425 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 425; 

6) głosów ważnych oddano 419; 

7) radną została wybrana: 

― WIŚNIEWSKA Sylwia Barbara, 

z listy nr 16 KWW ROBERT WARDZIŃSKI ROZWÓJ NA LATA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 728; 

4) karty do głosowania wydano 426 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 417; 

7) radną została wybrana: 

― KOWIESKA Wioletta, 

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 1023; 

4) karty do głosowania wydano 588 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 587; 

6) głosów ważnych oddano 582; 

7) radną została wybrana: 

― APONOWICZ Anna Barbara, 

z listy nr 16 KWW ROBERT WARDZIŃSKI ROZWÓJ NA LATA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 758; 

4) karty do głosowania wydano 368 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 368; 

6) głosów ważnych oddano 365; 

7) radnym został wybrany: 

― KOŚCIUCZYK Andrzej, 

z listy nr 16 KWW ROBERT WARDZIŃSKI ROZWÓJ NA LATA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 634; 

4) karty do głosowania wydano 320 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 314; 

7) radnym został wybrany: 

― KOSAKOWSKI Marian, 

z listy nr 16 KWW ROBERT WARDZIŃSKI ROZWÓJ NA LATA. 
 

 

Rozdział 10. 

Wybory do Rady Miejskiej w Ciechanowcu 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7314. 

3. Karty do głosowania wydano 3803 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3802 osób, to jest 

51,98% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3736, to jest 98,26% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 66, 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 10, to jest 15,15%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 56, to jest 

84,85%  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 513; 

4) karty do głosowania wydano 256 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 254; 

7) radną została wybrana: 

― WILKOWSKA Katarzyna Sylwia, 

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 496; 

4) karty do głosowania wydano 265 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 253; 

7) radną została wybrana: 

― CZARNECKA Aneta Joanna, 

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 498; 

4) karty do głosowania wydano 253 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 250; 

7) radnym został wybrany: 

― DYBOWSKI Przemysław, 

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 495; 

4) karty do głosowania wydano 247 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 241; 

7) radną została wybrana: 

― ZDUNEK Violetta Maria, 
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z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 508; 

4) karty do głosowania wydano 274 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 268; 

7) radnym został wybrany: 

― BINAŚ Jan Krzysztof, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 503; 

4) karty do głosowania wydano 260 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 252; 

7) radną została wybrana: 

― RADZISZEWSKA Maria Jadwiga, 

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 465; 

4) karty do głosowania wydano 249 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 241; 

7) radnym został wybrany: 

― KOC Krzysztof, 

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 473; 

4) karty do głosowania wydano 245 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 243; 
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7) radnym został wybrany: 

― SŁONECKI Włodzimierz, 

z listy nr 17 KWW PRAWORZĄDNA PRZYSZŁOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 465; 

4) karty do głosowania wydano 256 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 253; 

7) radnym został wybrany: 

― KAROLEWSKI Marek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 514; 

4) karty do głosowania wydano 257 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 253; 

7) radnym został wybrany: 

― KIETLIŃSKI Stanisław Szczepan, 

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 642; 

4) karty do głosowania wydano 382 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 382; 

6) głosów ważnych oddano 381; 

7) radną została wybrana: 

― KOC Agata, 

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 473; 

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

6) głosów ważnych oddano 266; 

7) radnym został wybrany: 

― KOSK Zygmunt Józef, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 393; 

4) karty do głosowania wydano 197 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 192; 

7) radną została wybrana: 

― NIEMYJSKA Dorota, 

z listy nr 16 KWW „RAZEM DLA GMINY CIECHANOWIEC”. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 366; 

4) karty do głosowania wydano 190 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 190; 

6) głosów ważnych oddano 189; 

7) radnym został wybrany: 

― MALINOWSKI Antoni, 

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 510; 

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) radnym został wybrany: 

― ŁOPACIUK Tadeusz, 

z listy nr 17 KWW PRAWORZĄDNA PRZYSZŁOŚĆ. 
 

 

Rozdział 11. 

Wybory do Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej 
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Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

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) 4372 osób, to jest 

48,13% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 4259, to jest 97,42% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 113, to jest 2,58% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 24, to jest 21,24%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 89, to jest 

78,76%  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 477; 

4) karty do głosowania wydano 209 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 205; 

7) radną została wybrana: 

― TAUDUL Urszula, 

z listy nr 18 KWW JACKA CHRULSKIEGO. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 443; 

4) karty do głosowania wydano 187 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 181; 

7) radną została wybrana: 

― STANISZCZAK Irena, 

z listy nr 18 KWW JACKA CHRULSKIEGO. 
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3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 524; 

4) karty do głosowania wydano 192 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 183; 

7) radnym został wybrany: 

― KUNDA Adrian, 

z listy nr 18 KWW JACKA CHRULSKIEGO. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 536; 

4) karty do głosowania wydano 270 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 269; 

7) radnym został wybrany: 

― TRACEWICZ Andrzej, 

z listy nr 17 KWW JAROSŁAWA KOCHANOWSKIEGO. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 561; 

4) karty do głosowania wydano 278 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 271; 

7) radnym został wybrany: 

― JURCZEWSKI Dawid, 

z listy nr 18 KWW JACKA CHRULSKIEGO. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 671; 

4) karty do głosowania wydano 361 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 340; 

7) radną została wybrana: 

― DOBROWOLSKA Luiza, 
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z listy nr 18 KWW JACKA CHRULSKIEGO. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 585; 

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: 

― CIURUK Eugeniusz, 

z listy nr 18 KWW JACKA CHRULSKIEGO. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 671; 

4) karty do głosowania wydano 327 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 320; 

7) radną została wybrana: 

― ZGLEJSZEWSKA Ewa, 

z listy nr 18 KWW JACKA CHRULSKIEGO. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 830; 

4) karty do głosowania wydano 447 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 430; 

7) radną została wybrana: 

― URBAN Helena, 

z listy nr 18 KWW JACKA CHRULSKIEGO. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 816; 

4) karty do głosowania wydano 413 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 405; 
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7) radnym został wybrany: 

― TOMASZEWSKI Kamil, 

z listy nr 18 KWW JACKA CHRULSKIEGO. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 589; 

4) karty do głosowania wydano 252 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 244; 

7) radną została wybrana: 

― SOBOLEWSKA Aneta, 

z listy nr 18 KWW JACKA CHRULSKIEGO. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 778; 

4) karty do głosowania wydano 431 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 427; 

7) radną została wybrana: 

― PIEKUNKO Edyta, 

z listy nr 18 KWW JACKA CHRULSKIEGO. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 487; 

4) karty do głosowania wydano 251 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 246; 

7) radną została wybrana: 

― SIEMIENOWICZ Anna, 

z listy nr 18 KWW JACKA CHRULSKIEGO. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 674; 

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

6) głosów ważnych oddano 272; 

7) radnym został wybrany: 

― MALICKI Tadeusz, 

z listy nr 18 KWW JACKA CHRULSKIEGO. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 442; 

4) karty do głosowania wydano 186 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 182; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚWIĘCICKI Marek, 

z listy nr 18 KWW JACKA CHRULSKIEGO. 
 

 

Rozdział 12. 

Wybory do Rady Gminy Czeremcha 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

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) 1610 osób, to jest 

58,27% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1567, to jest 97,33% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 43, to jest 2,67% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 6, to jest 13,95%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 37, to jest 

86,05%  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 
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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 120 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 113; 

7) radnym został wybrany: 

― SZATYŁOWICZ Wiktor, 

z listy nr 16 KWW - CZEREMCHA W DRODZE DO POSTĘPU. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 208, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 129 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 129; 

6) głosów ważnych oddano 127; 

7) radnym został wybrany: 

― LIPIŃSKI Janusz, 

z listy nr 15 KWW GOSPODARNOŚĆ I DOŚWIADCZENIE. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

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 120; 

7) radnym został wybrany: 

― SAMOSIUK Mikołaj, 

z listy nr 20 KWW JERZEGO WASILUKA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 200; 

4) karty do głosowania wydano 133 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 128; 
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7) radnym został wybrany: 

― SZYMANIUK Mariusz, 

z listy nr 20 KWW JERZEGO WASILUKA. 
 

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 112 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 109; 

7) radnym został wybrany: 

― PAGÓR Aleksander, 

z listy nr 15 KWW GOSPODARNOŚĆ I DOŚWIADCZENIE. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 174; 

4) karty do głosowania wydano 107 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 104; 

7) radną została wybrana: 

― SZOPLIK Agata Ewa, 

z listy nr 15 KWW GOSPODARNOŚĆ I DOŚWIADCZENIE. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 190; 

4) karty do głosowania wydano 108 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 105; 

7) radnym został wybrany: 

― DOCNIK Eugeniusz, 

z listy nr 16 KWW - CZEREMCHA W DRODZE DO POSTĘPU. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 235; 

4) karty do głosowania wydano 115 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 115; 

6) głosów ważnych oddano 114; 

7) radną została wybrana: 

― ZAKRZEWSKA Teresa Regina, 

z listy nr 16 KWW - CZEREMCHA W DRODZE DO POSTĘPU. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 201; 

4) karty do głosowania wydano 123 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 121; 

7) radną została wybrana: 

― SZYMAŃCZUK Mariola, 

z listy nr 16 KWW - CZEREMCHA W DRODZE DO POSTĘPU. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 198; 

4) karty do głosowania wydano 120 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 118; 

7) radnym został wybrany: 

― WASILUK Mikołaj, 

z listy nr 16 KWW - CZEREMCHA W DRODZE DO POSTĘPU. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 226; 

4) karty do głosowania wydano 110 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 106; 

7) radną została wybrana: 

― KERDELEWICZ Eugenia, 

z listy nr 15 KWW GOSPODARNOŚĆ I DOŚWIADCZENIE. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 173; 

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: 

― JANCZUK Mikołaj, 

z listy nr 15 KWW GOSPODARNOŚĆ I DOŚWIADCZENIE. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 111; 

4) karty do głosowania wydano 60 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 60; 

6) głosów ważnych oddano 60; 

7) radną została wybrana: 

― CHROMIŃSKA Olesia, 

z listy nr 16 KWW - CZEREMCHA W DRODZE DO POSTĘPU. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 146; 

4) karty do głosowania wydano 82 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 80; 

7) radnym został wybrany: 

― DANILUK Eugeniusz, 

z listy nr 16 KWW - CZEREMCHA W DRODZE DO POSTĘPU. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 130; 

4) karty do głosowania wydano 65 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 63; 

7) radną została wybrana: 

― MARTYNIUK Eugenia, 

z listy nr 15 KWW GOSPODARNOŚĆ I DOŚWIADCZENIE. 
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Rozdział 13. 

Wybory do Rady Gminy Czyże 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 501. 

3. Karty do głosowania wydano 311 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 312 osób, to jest 62,28% 

uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 301, to jest 96,47% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 11, to jest 3,53% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 5, to jest 45,45%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 6, to jest 

54,55%  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 11 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 2, nr 5, nr 

6, 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) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 140; 

4) karty do głosowania wydano 88 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 84; 

7) radnym został wybrany: 

― BIAŁOWIEŻEC Janusz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― GAWRYLUK Bazyli, 
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z listy nr 15 KWW NASZA GMINA CZYŻE. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 123; 

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: 

― SIEMIENIUK Jerzy, 

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 127; 

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: 

― KORZUNOWICZ Paulina, 

z listy nr 15 KWW NASZA GMINA CZYŻE. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― JAKONIUK Jolanta, 

z listy nr 15 KWW NASZA GMINA CZYŻE. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― ROMANIUK Anna, 

z listy nr 15 KWW NASZA GMINA CZYŻE. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 111; 

4) karty do głosowania wydano 73 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 73; 

6) głosów ważnych oddano 71; 

7) radną została wybrana: 

― SAJEWSKA Anna, 

z listy nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― TOPOLEWSKI Leon, 

z listy nr 15 KWW NASZA GMINA CZYŻE. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― BAZYLUK Dariusz, 

z listy nr 15 KWW NASZA GMINA CZYŻE. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― GAWRYLUK Krystyna, 

z listy nr 15 KWW NASZA GMINA CZYŻE. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― FRANKOWSKA Irena, 

z listy nr 15 KWW NASZA GMINA CZYŻE. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― JANCZUK Piotr, 

z listy nr 15 KWW NASZA GMINA CZYŻE. 
 

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

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― JEDNOCZKO Wiera, 

z listy nr 15 KWW NASZA GMINA CZYŻE. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― SUREL Jan, 

z listy nr 15 KWW NASZA GMINA CZYŻE. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― WAWRESZUK Konstanty, 

z listy nr 15 KWW NASZA GMINA CZYŻE. 
 

 

Rozdział 14. 

Wybory do Rady Miejskiej w Czyżewie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

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) 2889 osób, to jest 

55,09% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2829, to jest 97,92% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 60, to jest 2,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 18, to jest 30,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42, 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. 
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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 263; 

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: 

― ŚLIWIŃSKA Dorota, 

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 415; 

4) karty do głosowania wydano 199 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 191; 

7) radnym został wybrany: 

― WOJTKOWSKI Zygmunt, 

z listy nr 18 KWW "WSPÓLNOTA 18 CZYŻEW". 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 357; 

4) karty do głosowania wydano 230 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 222; 

7) radną została wybrana: 

― WOJTCZUK Irena, 

z listy nr 18 KWW "WSPÓLNOTA 18 CZYŻEW". 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 362; 

4) karty do głosowania wydano 225 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 225; 
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6) głosów ważnych oddano 218; 

7) radnym został wybrany: 

― KAMIŃSKI Łukasz, 

z listy nr 17 KWW LEPSZA ZMIANA. 
 

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 220 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 220; 

7) radnym został wybrany: 

― SIENICKI Jerzy, 

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 395; 

4) karty do głosowania wydano 211 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 204; 

7) radnym został wybrany: 

― GRĄDZKI Zdzisław Franciszek, 

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 478; 

4) karty do głosowania wydano 254 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 249; 

7) radnym został wybrany: 

― DMOCHOWSKI Sławomir Wojciech, 

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 370; 
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4) karty do głosowania wydano 212 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 207; 

7) radną została wybrana: 

― TOMCZUK Barbara 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 399; 

4) karty do głosowania wydano 180 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 179; 

7) radnym został wybrany: 

― LEŚNIEWSKI Jerzy, 

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 340; 

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: 

― SIENICKA Barbara Zdzisława, 

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 310; 

4) karty do głosowania wydano 158 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 154; 

7) radnym został wybrany: 

― SIENICKI Witold, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 325; 

4) karty do głosowania wydano 183 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 181; 

7) radnym został wybrany: 

― KRAKÓWKO Robert, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 283; 

4) karty do głosowania wydano 164 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 161; 

7) radnym został wybrany: 

― RUPIŃSKI Tadeusz, 

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 339; 

4) karty do głosowania wydano 184 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 176; 

7) radnym został wybrany: 

― KACZYŃSKI Radosław Stanisław, 

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 244; 

4) karty do głosowania wydano 165 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 162; 

7) radnym został wybrany: 

― KOZŁOWSKI Sylwester, 

z listy nr 20 KWW "DĄBROWA NOWA WIEŚ". 
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Rozdział 15. 

Wybory do Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9788. 

3. Karty do głosowania wydano 4712 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4713 osób, to jest 

48,15% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 4622, to jest 98,07% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 91, 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 23, to jest 25,27%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 68, to jest 

74,73%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 629; 

4) karty do głosowania wydano 286 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 280; 

7) radnym został wybrany: 

― SZCZEŚNIAK Jarosław, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNA GMINA DĄBROWA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 717; 

4) karty do głosowania wydano 365 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 345; 

7) radnym został wybrany: 
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― BAŁDOWSKI Zbigniew, 

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 560; 

4) karty do głosowania wydano 283 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 274; 

7) radnym został wybrany: 

― SANIK Rafał, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNA GMINA DĄBROWA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 791; 

4) karty do głosowania wydano 389 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 389; 

6) głosów ważnych oddano 388; 

7) radnym został wybrany: 

― OWSIEJKO Łukasz, 

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 533; 

4) karty do głosowania wydano 281 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 279; 

7) radnym został wybrany: 

― HAWRYLIK Ryszard, 

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 869; 

4) karty do głosowania wydano 425 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 425; 
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6) głosów ważnych oddano 417; 

7) radnym został wybrany: 

― KUŁAK Marek, 

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 727; 

4) karty do głosowania wydano 366 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 364; 

7) radnym został wybrany: 

― JEDLIŃSKI Tadeusz, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNA GMINA DĄBROWA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 784; 

4) karty do głosowania wydano 403 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 395; 

7) radną została wybrana: 

― ADAMOWICZ Elżbieta, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNA GMINA DĄBROWA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 478; 

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: 

― GŁADCZUK Bogdan Antoni, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNA GMINA DĄBROWA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 603; 
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4) karty do głosowania wydano 281 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 276; 

7) radnym został wybrany: 

― HAJKOWSKI Bogdan Andrzej, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 803; 

4) karty do głosowania wydano 378 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 368; 

7) radnym został wybrany: 

― CHODZIUTKO Paweł, 

z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE DLA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 355; 

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) radnym został wybrany: 

― ADASZCZYK Mateusz, 

z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE DLA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 619; 

4) karty do głosowania wydano 268 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 266; 

7) radnym został wybrany: 

― WOJTECZKO Adam, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 772; 

4) karty do głosowania wydano 367 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 367; 

6) głosów ważnych oddano 361; 

7) radnym został wybrany: 

― TRUCHANOWICZ Ryszard, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNA GMINA DĄBROWA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 548; 

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) radnym został wybrany: 

― SASIMOWICZ Adam, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNA GMINA DĄBROWA. 
 

 

Rozdział 16. 

Wybory do Rady Gminy Dobrzyniewo Duże 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

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 osób, to jest 

56,85% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 4127, to jest 98,33% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 70, 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 11, to jest 15,71%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

84,29%  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 534; 

4) karty do głosowania wydano 327 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 314; 

7) radnym został wybrany: 

― POGORZELSKI Krzysztof, 

z listy nr 16 KWW WOJCIECHA CYBULSKIEGO. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 413; 

4) karty do głosowania wydano 258 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 256; 

7) radnym został wybrany: 

― LENCZEWSKI Wojciech, 

z listy nr 16 KWW WOJCIECHA CYBULSKIEGO. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 470; 

4) karty do głosowania wydano 291 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 291; 

6) głosów ważnych oddano 290; 

7) radnym został wybrany: 

― PIEŚNIAK Mariusz, 

z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 437; 

4) karty do głosowania wydano 248 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 249; 
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6) głosów ważnych oddano 247; 

7) radnym został wybrany: 

― RYBOŁOWICZ Wojciech Adam, 

z listy nr 16 KWW WOJCIECHA CYBULSKIEGO. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 402; 

4) karty do głosowania wydano 255 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 251; 

7) radnym został wybrany: 

― LEWKOWSKI Ireneusz, 

z listy nr 17 KWW IRENEUSZA LEWKOWSKIEGO. 
 

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 260 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 258; 

7) radną została wybrana: 

― KOZAKIEWICZ Janina, 

z listy nr 16 KWW WOJCIECHA CYBULSKIEGO. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 505; 

4) karty do głosowania wydano 276 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 269; 

7) radnym został wybrany: 

― SOBOLEWSKI Janusz, 

z listy nr 16 KWW WOJCIECHA CYBULSKIEGO. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 677; 
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4) karty do głosowania wydano 404 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 393; 

7) radnym został wybrany: 

― KITLAS Janusz, 

z listy nr 16 KWW WOJCIECHA CYBULSKIEGO. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 591; 

4) karty do głosowania wydano 294 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 289; 

7) radną została wybrana: 

― WOŹNIEWSKA Grażyna, 

z listy nr 17 KWW IRENEUSZA LEWKOWSKIEGO. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 580; 

4) karty do głosowania wydano 306 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 305; 

7) radną została wybrana: 

― NAUMNIK Sylwia, 

z listy nr 16 KWW WOJCIECHA CYBULSKIEGO. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 559; 

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: 

― SOKÓŁ Iwona, 

z listy nr 16 KWW WOJCIECHA CYBULSKIEGO. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 465; 

4) karty do głosowania wydano 258 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 252; 

7) radną została wybrana: 

― LENCZEWSKA Beata Elżbieta, 

z listy nr 17 KWW IRENEUSZA LEWKOWSKIEGO. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 379; 

4) karty do głosowania wydano 208 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 202; 

7) radnym został wybrany: 

― TOFIŁO Daniel, 

z listy nr 16 KWW WOJCIECHA CYBULSKIEGO. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 421; 

4) karty do głosowania wydano 248 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 245; 

7) radną została wybrana: 

― POGORZELSKA Katarzyna, 

z listy nr 16 KWW WOJCIECHA CYBULSKIEGO. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 544; 

4) karty do głosowania wydano 322 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 318; 

7) radną została wybrana: 

― SZYMAŃSKA SKOWRONEK Karolina, 

z listy nr 17 KWW IRENEUSZA LEWKOWSKIEGO. 
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Rozdział 17. 

Wybory do Rady Miejskiej w Drohiczynie 

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 2699 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2699 osób, to jest 

50,35% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2651, to jest 98,22% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 48, 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 11, to jest 22,92%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 37, to jest 

77,08%  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 351; 

4) karty do głosowania wydano 191 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 189; 

7) radnym został wybrany: 

― KOSIŃSKI Andrzej, 

z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 390; 

4) karty do głosowania wydano 188 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 183; 

7) radną została wybrana: 
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― POGORZELSKA Barbara, 

z listy nr 15 KWW ALBINA ŁUKASZEWICZA OTWARTA GMINA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 349; 

4) karty do głosowania wydano 171 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 170; 

7) radnym został wybrany: 

― WOJTKOWSKI Wojciech, 

z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 305; 

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: 

― TOMASIK Urszula, 

z listy nr 15 KWW ALBINA ŁUKASZEWICZA OTWARTA GMINA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 349; 

4) karty do głosowania wydano 178 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 176; 

7) radnym został wybrany: 

― ROGOWIEC Marian, 

z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 278; 

4) karty do głosowania wydano 146 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 
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6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radną została wybrana: 

― SIEROCIUK Małgorzata, 

z listy nr 16 KWW MIROSŁAW KRASOWSKI - GMINA Z PASJĄ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 302; 

4) karty do głosowania wydano 175 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 169; 

7) radnym został wybrany: 

― ZAGUBIEŃ Antoni, 

z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 377; 

4) karty do głosowania wydano 171 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 161; 

7) radnym został wybrany: 

― BUŚKO Leon, 

z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 344; 

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: 

― SOROKOSZ Radosław, 

z listy nr 16 KWW MIROSŁAW KRASOWSKI - GMINA Z PASJĄ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 424; 
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4) karty do głosowania wydano 206 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 204; 

7) radnym został wybrany: 

― MIŁKOWSKI Andrzej, 

z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 370; 

4) karty do głosowania wydano 185 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 182; 

7) radnym został wybrany: 

― NIEMYJSKI Tadeusz, 

z listy nr 15 KWW ALBINA ŁUKASZEWICZA OTWARTA GMINA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 494; 

4) karty do głosowania wydano 252 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 249; 

7) radnym został wybrany: 

― KOBUS Jan, 

z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 303; 

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) radną została wybrana: 

― URBAŃSKA Stanisława, 

z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 338; 

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: 

― DANILUK Józef, 

z listy nr 15 KWW ALBINA ŁUKASZEWICZA OTWARTA GMINA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 387; 

4) karty do głosowania wydano 151 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 148; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻERO Waldemar, 

z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE. 
 

 

Rozdział 18. 

Wybory do Rady Gminy Dubicze Cerkiewne 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 826. 

3. Karty do głosowania wydano 532 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 531 osób, to jest 64,29% 

uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 520, to jest 97,93% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 11, 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 4, to jest 36,36%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 7, to jest 

63,64%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 6 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 5, nr 7, nr 8, 

nr 9, nr 13, 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) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 112; 

4) karty do głosowania wydano 89 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 84; 

7) radną została wybrana: 

― KIRYLUK Irena, 

z listy nr 15 KWW NOWE DROGI. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 103; 

4) karty do głosowania wydano 66 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 63; 

7) radnym został wybrany: 

― CZYKWIN Mikołaj, 

z listy nr 16 KWW PS REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 84; 

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: 

― SZIMONIUK Walentyna, 

z listy nr 16 KWW PS REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 90; 

4) karty do głosowania wydano 61 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 61; 
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6) głosów ważnych oddano 59; 

7) radną została wybrana: 

― SZYMANIUK Irena, 

z listy nr 16 KWW PS REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― LEONIUK Mikołaj, 

z listy nr 16 KWW PS REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 117; 

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: 

― CZMIEL Jan, 

z listy nr 16 KWW PS REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― RYBAK Mikołaj, 

z listy nr 16 KWW PS REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― OKSENTIUK Nina, 

z listy nr 16 KWW PS REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― HOLONKO Mikołaj, 
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z listy nr 16 KWW PS REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 72; 

4) karty do głosowania wydano 56 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 55; 

7) radnym został wybrany: 

― KOT Michał, 

z listy nr 16 KWW PS REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 80; 

4) karty do głosowania wydano 45 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 45; 

6) głosów ważnych oddano 45; 

7) radnym został wybrany: 

― TROC Aleksy, 

z listy nr 15 KWW NOWE DROGI. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

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 45; 

7) radną została wybrana: 

― SAPIEŻYŃSKA Joanna, 

z listy nr 16 KWW PS REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KARPIUK Jerzy, 

z listy nr 16 KWW PS REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 82; 

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: 

― KARPIUK Andrzej, 

z listy nr 16 KWW PS REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KENDYŚ Wiktor, 

z listy nr 16 KWW PS REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ. 
 

 

Rozdział 19. 

Wybory do Rady Gminy Dziadkowice 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

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) 1371 osób, to jest 

57,85% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1343, to jest 97,96% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 28, 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 8, to jest 28,57%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20, 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: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 228; 

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: 

― TYMIŃSKI Grzegorz, 

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 153; 

4) karty do głosowania wydano 104 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 104; 

7) radnym został wybrany: 

― TARASIUK Adam, 

z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 152; 

4) karty do głosowania wydano 85 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 86; 

7) radnym został wybrany: 

― NIEDŹWIEDZKI Dariusz, 

z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 119; 

4) karty do głosowania wydano 76 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 76; 

6) głosów ważnych oddano 76; 

7) radnym został wybrany: 

― ZAREMBA Grzegorz, 
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z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE. 
 

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 106 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 103; 

7) radnym został wybrany: 

― KOSIŃSKI Jerzy Paweł, 

z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 152; 

4) karty do głosowania wydano 81 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 79; 

7) radnym został wybrany: 

― TARASIUK Karol, 

z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE. 
 

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 73 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 72; 

7) radnym został wybrany: 

― LITWINOWICZ Maciej, 

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 144; 

4) karty do głosowania wydano 73 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 73; 
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7) radnym został wybrany: 

― MAŁKOWSKI Piotr, 

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 148; 

4) karty do głosowania wydano 86 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 82; 

7) radnym został wybrany: 

― WISŁOCKI Adam, 

z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 113; 

4) karty do głosowania wydano 78 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 78; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻUKOWSKI Mirosław, 

z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 200; 

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: 

― PUCHALSKI Andrzej, 

z listy nr 15 KWW STABILNA GMINA. 
 

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

6) głosów ważnych oddano 110; 

7) radnym został wybrany: 

― MALEWSKI Arkadiusz, 

z listy nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 138; 

4) karty do głosowania wydano 92 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 88; 

7) radnym został wybrany: 

― SZMURŁO Władysław, 

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 133; 

4) karty do głosowania wydano 78 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 78; 

7) radnym został wybrany: 

― TOŁWIŃSKI Lucjan, 

z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 137; 

4) karty do głosowania wydano 87 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 84; 

7) radnym został wybrany: 

― BRZEZIŃSKI Marek, 

z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE. 
 

 

Rozdział 20. 

Wybory do Rady Gminy Filipów 
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Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3596. 

3. Karty do głosowania wydano 2005 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2003 osób, to jest 

55,70% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1973, to jest 98,50% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 30, to jest 1,50% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 12, to jest 40,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18, to jest 

60,00%  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 246; 

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) radną została wybrana: 

― TRUCHAN Małgorzata, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 244; 

4) karty do głosowania wydano 139 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 139; 

7) radną została wybrana: 

― DOBKOWSKA Edyta, 

z listy nr 16 KWW RADOSŁAW ŚWIERZBIN. 
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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 101 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 98; 

7) radnym został wybrany: 

― KIBITLEWSKI Adam, 

z listy nr 15 KWW MIESZKAŃCY SUWALSZCZYZNY RAZEM. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 305; 

4) karty do głosowania wydano 125 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 122; 

7) radną została wybrana: 

― BARCZYŃSKA Ewa Jolanta, 

z listy nr 16 KWW RADOSŁAW ŚWIERZBIN. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 248; 

4) karty do głosowania wydano 144 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 144; 

7) radną została wybrana: 

― PIETREWICZ Urszula, 

z listy nr 15 KWW MIESZKAŃCY SUWALSZCZYZNY RAZEM. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 242; 

4) karty do głosowania wydano 147 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 147; 

7) radnym został wybrany: 

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

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 242; 

4) karty do głosowania wydano 175 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 172; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻUKOWSKI Jarosław, 

z listy nr 16 KWW RADOSŁAW ŚWIERZBIN. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 217; 

4) karty do głosowania wydano 120 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 119; 

7) radnym został wybrany: 

― NOGAL Zbigniew, 

z listy nr 14 KWW NASZA GMINA - WSPÓLNĄ SPRAWĄ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 252; 

4) karty do głosowania wydano 167 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 163; 

7) radnym został wybrany: 

― WOŁOSEWICZ Wiesław, 

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 216; 

4) karty do głosowania wydano 126 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 123; 
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7) radnym został wybrany: 

― ORCHOWSKI Bogumił, 

z listy nr 16 KWW RADOSŁAW ŚWIERZBIN. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 258; 

4) karty do głosowania wydano 135 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 134; 

7) radnym został wybrany: 

― JUREWICZ Krzysztof, 

z listy nr 14 KWW NASZA GMINA - WSPÓLNĄ SPRAWĄ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 236; 

4) karty do głosowania wydano 138 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 134; 

7) radnym został wybrany: 

― RENKIEWICZ Edward, 

z listy nr 15 KWW MIESZKAŃCY SUWALSZCZYZNY RAZEM. 
 

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 129 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 129; 

6) głosów ważnych oddano 128; 

7) radnym został wybrany: 

― SMOKOWSKI Grzegorz, 

z listy nr 14 KWW NASZA GMINA - WSPÓLNĄ SPRAWĄ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 238; 

4) karty do głosowania wydano 112 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: 

― KOZŁOWSKI Marek, 

z listy nr 16 KWW RADOSŁAW ŚWIERZBIN. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

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 97; 

7) radną została wybrana: 

― ROGUCKA Wiesława, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 21. 

Wybory do Rady Gminy Giby 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1994. 

3. Karty do głosowania wydano 1345 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1344 osób, to jest 

67,40% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1302, to jest 96,88% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 42, to jest 3,12% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 5, to jest 11,90%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 37, to jest 

88,10%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 1, nr 10, nr 

13, w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 
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1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― MISZKIEL Piotr Leszek, 

z listy nr 16 KWW ROBERTA BAGIŃSKIEGO. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 178; 

4) karty do głosowania wydano 134 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 125; 

7) radnym został wybrany: 

― MATULEWICZ Kamil, 

z listy nr 16 KWW ROBERTA BAGIŃSKIEGO. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 104; 

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: 

― CZARNIEWSKI Cezary Jan, 

z listy nr 16 KWW ROBERTA BAGIŃSKIEGO. 
 

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 116 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 112; 

7) radną została wybrana: 

― LUDORF Anna, 

z listy nr 16 KWW ROBERTA BAGIŃSKIEGO. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 131; 

4) karty do głosowania wydano 97 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 90; 

7) radnym został wybrany: 

― JADESZKO Piotr, 

z listy nr 16 KWW ROBERTA BAGIŃSKIEGO. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 152; 

4) karty do głosowania wydano 103 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 100; 

7) radną została wybrana: 

― ANDREJCZYK Małgorzata Danuta, 

z listy nr 16 KWW ROBERTA BAGIŃSKIEGO. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 225; 

4) karty do głosowania wydano 163 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 161; 

7) radnym został wybrany: 

― SOŁDRZYŃSKI Krystian, 

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 155; 

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: 

― MISZKIEL Piotr, 

z listy nr 16 KWW ROBERTA BAGIŃSKIEGO. 
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9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 212; 

4) karty do głosowania wydano 106 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 105; 

7) radnym został wybrany: 

― FIEDOROWICZ Sebastian, 

z listy nr 16 KWW ROBERTA BAGIŃSKIEGO. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― HOŚCIK Iwona Urszula, 

z listy nr 16 KWW ROBERTA BAGIŃSKIEGO. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 207; 

4) karty do głosowania wydano 148 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 140; 

7) radnym został wybrany: 

― BONDZIO Ryszard, 

z listy nr 18 KWW RYSZARDA BONDZIO. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 92; 

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: 

― BOGDANOWICZ Jerzy, 

z listy nr 16 KWW ROBERTA BAGIŃSKIEGO. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

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

3) radnym został wybrany: 

― MILEWSKI Mieczysław, 

z listy nr 16 KWW ROBERTA BAGIŃSKIEGO. 
 

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 136 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 133; 

7) radnym został wybrany: 

― JADESZKO Mieczysław Jan, 

z listy nr 16 KWW ROBERTA BAGIŃSKIEGO. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 167; 

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: 

― MOTUK Tomasz, 

z listy nr 16 KWW ROBERTA BAGIŃSKIEGO. 
 

 

Rozdział 22. 

Wybory do Rady Miejskiej w Goniądzu 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

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

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2285 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2285 osób, to jest 

56,09% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2250, to jest 98,47% ogólnej liczby głosów oddanych. 
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6. Głosów nieważnych oddano 35, to jest 1,53% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 10, to jest 28,57%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25, to jest 

71,43%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 309; 

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: 

― POTOCKI Marcin, 

z listy nr 18 KWW SAMORZĄD MIASTA I GMINY GONIĄDZ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 258; 

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: 

― PAWELSKA Lucyna, 

z listy nr 19 KWW MOŻNA UCZCIWIE - PS. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 361; 

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: 
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― WIERZBICKI Waldemar, 

z listy nr 19 KWW MOŻNA UCZCIWIE - PS. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 288; 

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: 

― PAWEŁKOWSKI Andrzej, 

z listy nr 16 KWW MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY GONIĄDZ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 274; 

4) karty do głosowania wydano 164 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 162; 

7) radnym został wybrany: 

― KOŚCIUCH Henryk, 

z listy nr 19 KWW MOŻNA UCZCIWIE - PS. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 206; 

4) karty do głosowania wydano 119 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 117; 

7) radnym został wybrany: 

― SZKLANKO Grzegorz, 

z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GMINY 

GONIĄDZ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 220, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 
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4) karty do głosowania wydano 128 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

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

6) głosów ważnych oddano 122; 

7) radnym został wybrany: 

― JĘDRZEJCZAK Tomasz, 

z listy nr 18 KWW SAMORZĄD MIASTA I GMINY GONIĄDZ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 245; 

4) karty do głosowania wydano 130 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 130; 

7) radnym został wybrany: 

― WASILEWSKI Artur, 

z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GMINY 

GONIĄDZ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 374; 

4) karty do głosowania wydano 184 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 184; 

7) radnym został wybrany: 

― SOKOŁOWSKI Mirosław, 

z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GMINY 

GONIĄDZ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 234; 

4) karty do głosowania wydano 122 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 119; 

7) radną została wybrana: 

― WROCEŃSKA Małgorzata, 



99 

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 219; 

4) karty do głosowania wydano 117 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 117; 

7) radnym został wybrany: 

― JAROCKI Jerzy, 

z listy nr 18 KWW SAMORZĄD MIASTA I GMINY GONIĄDZ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 267, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 151 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

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

6) głosów ważnych oddano 150; 

7) radnym został wybrany: 

― HAFFKE Piotr Gabriel, 

z listy nr 18 KWW SAMORZĄD MIASTA I GMINY GONIĄDZ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 249; 

4) karty do głosowania wydano 142 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 142; 

7) radnym został wybrany: 

― CHYC Marcin, 

z listy nr 16 KWW MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY GONIĄDZ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 290; 

4) karty do głosowania wydano 154 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 154; 

6) głosów ważnych oddano 153; 

7) radnym został wybrany: 

― DZIĘGIELEWSKI Henryk, 

z listy nr 18 KWW SAMORZĄD MIASTA I GMINY GONIĄDZ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 280; 

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: 

― MATYSZEWSKI Marcin, 

z listy nr 18 KWW SAMORZĄD MIASTA I GMINY GONIĄDZ. 
 

 

Rozdział 23. 

Wybory do Rady Gminy Grabowo 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

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) 1531 osób, to jest 

53,05% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1509, to jest 98,56% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 22, to jest 1,44% 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 22,73%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

77,27%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 184; 

4) karty do głosowania wydano 120 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 118; 

7) radną została wybrana: 

― JARZĄBEK Iwona, 

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 206; 

4) karty do głosowania wydano 118 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 114; 

7) radną została wybrana: 

― MILEWSKA Jadwiga, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 244; 

4) karty do głosowania wydano 154 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 153; 

7) radnym został wybrany: 

― ZIELONKA Marek, 

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 187; 

4) karty do głosowania wydano 86 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 81; 

7) radnym został wybrany: 

― BORAWSKI Krzysztof, 
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z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 234; 

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: 

― LEMAŃSKA Marianna, 

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 182; 

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: 

― BIEDRZYCKI Dariusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 231; 

4) karty do głosowania wydano 136 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 135; 

7) radnym został wybrany: 

― SIERZPUTOWSKI Rafał, 

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 172; 

4) karty do głosowania wydano 84 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 81; 
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7) radnym został wybrany: 

― WIŚNIEWSKI Janusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 234; 

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: 

― OKULEWICZ Krzysztof, 

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 164; 

4) karty do głosowania wydano 89 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 89; 

7) radnym został wybrany: 

― SKRODZKI Michał, 

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 157; 

4) karty do głosowania wydano 69 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 68; 

7) radnym został wybrany: 

― RYDZEWSKI Ryszard, 

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 186; 

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

6) głosów ważnych oddano 113; 

7) radnym został wybrany: 

― CHRZANOWSKI Edward, 

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 255; 

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: 

― DOBRZYCKI Adam, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 112; 

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) radną została wybrana: 

― PRZYBOROWSKA Dorota, 

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 138; 

4) karty do głosowania wydano 69 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 69; 

7) radnym został wybrany: 

― STACHELSKI Michał, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

 

Rozdział 24. 

Wybory do Rady Gminy Grajewo 
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Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

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) 2645 osób, to jest 

56,58% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2582, to jest 97,62% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 63, to jest 2,38% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 15, to jest 23,81%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 48, to jest 

76,19%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 310; 

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: 

― PERKOWSKI Wiesław, 

z listy nr 18 KWW PERKOWSKI WIESŁAW. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 314; 

4) karty do głosowania wydano 159 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 156; 

7) radnym został wybrany: 

― WYSOCKI Sławomir Andrzej, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 



106 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 264; 

4) karty do głosowania wydano 136 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 136; 

7) radną została wybrana: 

― OLSZEWSKA Ewa, 

z listy nr 15 KWW GRZEGORZA GÓRSKIEGO. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 279; 

4) karty do głosowania wydano 167 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 164; 

7) radnym został wybrany: 

― WIŚNIEWSKI Karol, 

z listy nr 14 KWW KAROL WIŚNIEWSKI. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 352; 

4) karty do głosowania wydano 198 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 187; 

7) radną została wybrana: 

― ŻABIŃSKA Aneta, 

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 357; 

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) radną została wybrana: 

― JANKOWSKA Anna Hanna, 
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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 369; 

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: 

― GLEBA Stanisław, 

z listy nr 14 KWW KAROL WIŚNIEWSKI. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 273; 

4) karty do głosowania wydano 168 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 163; 

7) radnym został wybrany: 

― MACIOROWSKI Robert, 

z listy nr 20 KWW ROBERTA MACIOROWSKIEGO. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 287; 

4) karty do głosowania wydano 163 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 161; 

7) radnym został wybrany: 

― DĄBROWSKI Jan, 

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 289; 

4) karty do głosowania wydano 163 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 156; 
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7) radnym został wybrany: 

― ORGANEK Henryk, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 239; 

4) karty do głosowania wydano 126 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 117; 

7) radnym został wybrany: 

― MOTUS Marek, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 284; 

4) karty do głosowania wydano 170 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 167; 

7) radną została wybrana: 

― DANOWSKA Ewa, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 252; 

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: 

― SZUMSKA Elżbieta, 

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 457; 

4) karty do głosowania wydano 261 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 257; 

6) głosów ważnych oddano 250; 

7) radną została wybrana: 

― ZWOLIŃSKA Beata, 

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 349; 

4) karty do głosowania wydano 212 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 209; 

7) radną została wybrana: 

― WUDARCZYK Beata Ewa, 

z listy nr 15 KWW GRZEGORZA GÓRSKIEGO. 
 

 

Rozdział 25. 

Wybory do Rady Gminy Grodzisk 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2900, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 1573 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1573 osób, to jest 

54,24% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1540, to jest 97,90% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 33, to jest 2,10% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 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 3 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 4, nr 10, nr 

12, w których zarejestrowano jednego kandydata. 
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Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 239, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 109 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

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

6) głosów ważnych oddano 107; 

7) radnym został wybrany: 

― NIELEPIŃSKI Sławomir, 

z listy nr 14 KWW DARIUSZA TATARCZUKA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 207; 

4) karty do głosowania wydano 119 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 117; 

7) radnym został wybrany: 

― PLICHTA Robert, 

z listy nr 15 KWW JEDNOŚĆ SAMORZĄDU. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 261; 

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: 

― ROMANIUK Władysław Stefan, 

z listy nr 14 KWW DARIUSZA TATARCZUKA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
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― KRYŃSKI Waldemar, 

z listy nr 15 KWW JEDNOŚĆ SAMORZĄDU. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 271; 

4) karty do głosowania wydano 166 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 163; 

7) radnym został wybrany: 

― ZALEWSKI Waldemar, 

z listy nr 14 KWW DARIUSZA TATARCZUKA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 189; 

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) radnym został wybrany: 

― MOCZULSKI Bogdan Jarosław, 

z listy nr 15 KWW JEDNOŚĆ SAMORZĄDU. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 319; 

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: 

― SAK Tomasz, 

z listy nr 14 KWW DARIUSZA TATARCZUKA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

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; 
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6) głosów ważnych oddano 133; 

7) radną została wybrana: 

― MARCZUK Katarzyna Edyta, 

z listy nr 15 KWW JEDNOŚĆ SAMORZĄDU. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 252; 

4) karty do głosowania wydano 144 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 144; 

7) radnym został wybrany: 

― ZALEWSKI Radosław, 

z listy nr 15 KWW JEDNOŚĆ SAMORZĄDU. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― NOWAK Izabela, 

z listy nr 15 KWW JEDNOŚĆ SAMORZĄDU. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 190; 

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: 

― RYBAŁTOWSKI Leszek, 

z listy nr 14 KWW DARIUSZA TATARCZUKA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KRASOWSKI Witold Franciszek, 

z listy nr 15 KWW JEDNOŚĆ SAMORZĄDU. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 201; 

4) karty do głosowania wydano 126 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 124; 

7) radnym został wybrany: 

― DEMIANOWCZ Jerzy, 

z listy nr 15 KWW JEDNOŚĆ SAMORZĄDU. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 276; 

4) karty do głosowania wydano 142 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 137; 

7) radną została wybrana: 

― OLESZCZUK Agnieszka, 

z listy nr 15 KWW JEDNOŚĆ SAMORZĄDU. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 221; 

4) karty do głosowania wydano 117 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 115; 

7) radnym został wybrany: 

― PUCEL Janusz, 

z listy nr 14 KWW DARIUSZA TATARCZUKA. 
 

 

Rozdział 26. 

Wybory do Rady Gminy Gródek 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4173. 

3. Karty do głosowania wydano 2362 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2362 osób, to jest 

56,60% uprawnionych do głosowania. 
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5. Głosów ważnych oddano 2296, to jest 97,21% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 66, to jest 2,79% 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 16,67%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 55, to jest 

83,33%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

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 416; 

4) karty do głosowania wydano 261 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 255; 

7) radnym został wybrany: 

― ANTONOWICZ Marek, 

z listy nr 15 KWW WŁADYSŁAWA PROCHOWICZA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 416; 

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: 

― GOŚCIK Wieczysław, 

z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GRÓDEK. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 379; 

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

6) głosów ważnych oddano 212; 

7) radnym został wybrany: 

― WYSOCKI Andrzej, 

z listy nr 15 KWW WŁADYSŁAWA PROCHOWICZA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 349; 

4) karty do głosowania wydano 164 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 159; 

7) radną została wybrana: 

― GARKOWSKA Danuta Barbara, 

z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GRÓDEK. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 328; 

4) karty do głosowania wydano 184 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 181; 

7) radną została wybrana: 

― POPŁAWSKA Małgorzata, 

z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GRÓDEK. 
 

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 156 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 151; 

7) radną została wybrana: 

― POPŁAWSKA Dorota, 

z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GRÓDEK. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 



116 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 235; 

4) karty do głosowania wydano 155 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 146; 

7) radnym został wybrany: 

― GRYC Jerzy, 

z listy nr 15 KWW WŁADYSŁAWA PROCHOWICZA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 368; 

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) radną została wybrana: 

― PETELSKA Anna, 

z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GRÓDEK. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 205; 

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: 

― BORKOWSKI Grzegorz, 

z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GRÓDEK. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 198; 

4) karty do głosowania wydano 112 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 111; 

7) radnym został wybrany: 

― URWAN Piotr, 

z listy nr 15 KWW WŁADYSŁAWA PROCHOWICZA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 



117 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 224; 

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: 

― CIMOCHOWICZ Janusz Michał, 

z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GRÓDEK. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 274; 

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) radną została wybrana: 

― KALINOWSKA Iwona, 

z listy nr 15 KWW WŁADYSŁAWA PROCHOWICZA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 247; 

4) karty do głosowania wydano 143 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 132; 

7) radną została wybrana: 

― KUBIAK Grażyna, 

z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GRÓDEK. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― ROGACZ Katarzyna, 

z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GRÓDEK. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 285; 

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: 

― RATYŃSKA Monika, 

z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GRÓDEK. 
 

 

Rozdział 27. 

Wybory do Rady Gminy Hajnówka 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2995. 

3. Karty do głosowania wydano 1737 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1738 osób, to jest 

58,03% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1694, to jest 97,47% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 44, to jest 2,53% 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 27,27%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 32, to jest 

72,73%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 9, nr 10, w 

których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 293; 

4) karty do głosowania wydano 185 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 182; 

7) radnym został wybrany: 
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― OWERCZUK Michał, 

z listy nr 15 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 224; 

4) karty do głosowania wydano 142 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 138; 

7) radnym został wybrany: 

― SKIEPKO Anatol, 

z listy nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 257; 

4) karty do głosowania wydano 158 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 155; 

7) radną została wybrana: 

― SKIEPKO Monika, 

z listy nr 15 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 268; 

4) karty do głosowania wydano 140 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 133; 

7) radną została wybrana: 

― JAKUBOWSKA Katarzyna Elżbieta, 

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 270; 

4) karty do głosowania wydano 152 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 
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6) głosów ważnych oddano 151; 

7) radną została wybrana: 

― WORONIECKA Alina, 

z listy nr 15 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 161; 

4) karty do głosowania wydano 86 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 85; 

7) radnym został wybrany: 

― JANOWSKI Michał, 

z listy nr 15 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 178; 

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: 

― SOKÓŁ Mariusz Aron, 

z listy nr 15 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ. 
 

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 109 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 109; 

7) radną została wybrana: 

― STEPANIUK Helena, 

z listy nr 15 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
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― KOT Jarosław, 

z listy nr 15 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― BIRYŁKO Walentyna, 

z listy nr 15 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 241; 

4) karty do głosowania wydano 141 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 134; 

7) radnym został wybrany: 

― GRYGORUK Wiktor, 

z listy nr 17 KWW NASZ POWIAT HAJNÓWKA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 234; 

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: 

― TRESZCZOTKO Łukasz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 184; 

4) karty do głosowania wydano 118 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 117; 

7) radnym został wybrany: 

― GOLONKO Mikołaj, 

z listy nr 15 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ. 
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14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 172; 

4) karty do głosowania wydano 84 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 81; 

7) radnym został wybrany: 

― KRAŚKO Jan, 

z listy nr 15 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 287; 

4) karty do głosowania wydano 178 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 168; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻMIEŃKO Mikołaj, 

z listy nr 15 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ. 
 

 

Rozdział 28. 

Wybory do Rady Gminy Janów 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3260. 

3. Karty do głosowania wydano 1697 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1697 osób, to jest 

52,06% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1669, to jest 98,35% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 28, 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 2, to jest 7,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

92,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 
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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 235; 

4) karty do głosowania wydano 147 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radnym został wybrany: 

― TUREL Dariusz, 

z listy nr 17 KWW NASZA GMINA JANÓW. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 230; 

4) karty do głosowania wydano 131 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 129; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻAMOJTUK Bogusław, 

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 222; 

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: 

― BIELEC Andrzej Zygmunt, 

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 255; 
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4) karty do głosowania wydano 133 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 130; 

7) radnym został wybrany: 

― GRABALA Jan, 

z listy nr 18 KWW ZIEMI JANOWSKIEJ 2018. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 227; 

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: 

― STASIEŁUK Zdzisław, 

z listy nr 18 KWW ZIEMI JANOWSKIEJ 2018. 
 

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 138 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 138; 

7) radnym został wybrany: 

― OLSZEWSKI Tomasz, 

z listy nr 18 KWW ZIEMI JANOWSKIEJ 2018. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 229; 

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: 

― LESZCZYŃSKI Tomasz, 

z listy nr 18 KWW ZIEMI JANOWSKIEJ 2018. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 239; 

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: 

― SUCHOCKI Marek, 

z listy nr 18 KWW ZIEMI JANOWSKIEJ 2018. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― SOSNOWSKI Marek, 

z listy nr 17 KWW NASZA GMINA JANÓW. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 222; 

4) karty do głosowania wydano 106 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 104; 

7) radną została wybrana: 

― MAKSIMCZYK Justyna, 

z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE MŁODYCH. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 165; 

4) karty do głosowania wydano 89 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 89; 

7) radnym został wybrany: 

― KOTOWSKI Wojciech, 

z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE MŁODYCH. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 211; 
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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: 

― SZUBZDA Grzegorz, 

z listy nr 18 KWW ZIEMI JANOWSKIEJ 2018. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 221; 

4) karty do głosowania wydano 105 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 104; 

7) radnym został wybrany: 

― SZACKI Ryszard, 

z listy nr 17 KWW NASZA GMINA JANÓW. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 258; 

4) karty do głosowania wydano 159 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 157; 

7) radnym został wybrany: 

― SKOWROŃSKI Marcin, 

z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE MŁODYCH. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

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 120; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻAMOJTUK Wojciech, 

z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE MŁODYCH. 
 

 

Rozdział 29. 

Wybory do Rady Gminy Jasionówka 
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Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

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

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1330 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1318 osób, to jest 

55,64% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1300, to jest 98,63% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 18, 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 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18, to jest 

100,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

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 172; 

4) karty do głosowania wydano 77 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 77; 

7) radnym został wybrany: 

― SKUTNIK Leszek, 

z listy nr 16 KWW LESZKA ZAWADZKIEGO. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 211; 

4) karty do głosowania wydano 115 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 116; 

7) radną została wybrana: 
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― GAWRYŁO Bożena, 

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 213; 

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: 

― TAŁAŁAJ Dariusz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 220; 

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: 

― ZABIELSKI Andrzej, 

z listy nr 16 KWW LESZKA ZAWADZKIEGO. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 212; 

4) karty do głosowania wydano 117 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 109; 

7) radnym został wybrany: 

― PASZKO Kazimierz, 

z listy nr 16 KWW LESZKA ZAWADZKIEGO. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 152; 

4) karty do głosowania wydano 80 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 80; 
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6) głosów ważnych oddano 79; 

7) radną została wybrana: 

― BIENIASZ Marzena, 

z listy nr 16 KWW LESZKA ZAWADZKIEGO. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

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 91 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

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

6) głosów ważnych oddano 90; 

7) radną została wybrana: 

― POPŁAWSKA Bożena, 

z listy nr 16 KWW LESZKA ZAWADZKIEGO. 
 

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 103 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 92; 

7) radnym został wybrany: 

― KŁUBOWICZ Grzegorz, 

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 180; 

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) radną została wybrana: 

― BARTNIK Ewa, 

z listy nr 17 KWW RAZEM DLA GMINY JASIONÓWKA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 121, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 76 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 76; 

6) głosów ważnych oddano 76; 

7) radnym został wybrany: 

― SKOBODZIŃSKI Wojciech, 

z listy nr 16 KWW LESZKA ZAWADZKIEGO. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 128; 

4) karty do głosowania wydano 92 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 90; 

7) radnym został wybrany: 

― SKOBODZIŃSKI Eugeniusz, 

z listy nr 16 KWW LESZKA ZAWADZKIEGO. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 99; 

4) karty do głosowania wydano 60 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 60; 

6) głosów ważnych oddano 58; 

7) radnym został wybrany: 

― BORYS Marcin, 

z listy nr 17 KWW RAZEM DLA GMINY JASIONÓWKA. 
 

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 71 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 71; 

6) głosów ważnych oddano 70; 

7) radnym został wybrany: 

― PIETRASZKIEWICZ Jacek, 
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z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 140; 

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: 

― LEWICKI Leszek, 

z listy nr 16 KWW LESZKA ZAWADZKIEGO. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 87; 

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: 

― ABRAMOWICZ Bogusław, 

z listy nr 16 KWW LESZKA ZAWADZKIEGO. 
 

 

Rozdział 30. 

Wybory do Rady Gminy Jaświły 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3175. 

3. Karty do głosowania wydano 1367 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1366 osób, to jest 

43,02% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1327, to jest 97,14% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 39, to jest 2,86% 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 2,56%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 38, to jest 

97,44%  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 4 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 2, nr 4, nr 7, 

nr 12, w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 296; 

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: 

― TUR Daniel, 

z listy nr 18 KWW GMINY JAŚWIŁY. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KLIMOWICZ Leszek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 330; 

4) karty do głosowania wydano 154 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 151; 

7) radną została wybrana: 

― ŁATACZ - BRUZGO Anna Marzena, 

z listy nr 18 KWW GMINY JAŚWIŁY. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KUCHARSKI Jan, 
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z listy nr 18 KWW GMINY JAŚWIŁY. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 310; 

4) karty do głosowania wydano 164 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 159; 

7) radnym został wybrany: 

― ANDRELCZYK Bogdan Antoni, 

z listy nr 18 KWW GMINY JAŚWIŁY. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 242; 

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: 

― JANKOWSKI Adam Jan, 

z listy nr 18 KWW GMINY JAŚWIŁY. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― DĘBOWSKI Kazimierz, 

z listy nr 18 KWW GMINY JAŚWIŁY. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 217; 

4) karty do głosowania wydano 79 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 77; 

7) radnym został wybrany: 

― PROLAN Tadeusz, 

z listy nr 18 KWW GMINY JAŚWIŁY. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 373; 

4) karty do głosowania wydano 107 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 104; 

7) radnym został wybrany: 

― WOJTKIELEWICZ Robert, 

z listy nr 18 KWW GMINY JAŚWIŁY. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 230; 

4) karty do głosowania wydano 72 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 65; 

7) radnym został wybrany: 

― DĘBOWSKI Ryszard, 

z listy nr 18 KWW GMINY JAŚWIŁY. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 366; 

4) karty do głosowania wydano 177 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 171; 

7) radnym został wybrany: 

― BIERĆ Andrzej, 

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: 

― DEKARZ Andrzej Adam, 

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 353; 

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: 

― GUDEL Piotr, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 199; 

4) karty do głosowania wydano 83 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 82; 

7) radnym został wybrany: 

― KITLAS Piotr, 

z listy nr 18 KWW GMINY JAŚWIŁY. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 259; 

4) karty do głosowania wydano 138 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 132; 

7) radnym został wybrany: 

― KRUKOWSKI Jacek Bogdan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 31. 

Wybory do Rady Miejskiej w Jedwabnem 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4439. 

3. Karty do głosowania wydano 2826 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2824 osób, to jest 

63,62% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2757, to jest 97,63% ogólnej liczby głosów oddanych. 
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6. Głosów nieważnych oddano 67, to jest 2,37% 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 31,34%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 46, to jest 

68,66%  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 177 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 169; 

7) radnym został wybrany: 

― TUROWSKI Sławomir, 

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 293; 

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) radnym został wybrany: 

― ZAŁUSKA Norbert, 

z listy nr 16 KWW "NOR-EWEL". 
 

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 135 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 131; 

7) radną została wybrana: 



137 

― KOZŁOWSKA Maria Marzena, 

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 260; 

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: 

― ZAPERT Mariusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 289; 

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: 

― GÓRSKI Andrzej, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 304; 

4) karty do głosowania wydano 211 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 206; 

7) radnym został wybrany: 

― GRABOWSKI Wojciech, 

z listy nr 19 KWW ZJEDNOCZONE MŁODE POKOLENIE. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 317; 

4) karty do głosowania wydano 201 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 201; 
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6) głosów ważnych oddano 195; 

7) radnym został wybrany: 

― POPOWSKI Daniel, 

z listy nr 15 KWW MICHAŁA CHAJEWSKIEGO. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 257; 

4) karty do głosowania wydano 184 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 178; 

7) radnym został wybrany: 

― ZAŁUSKA Kazimierz, 

z listy nr 16 KWW "NOR-EWEL". 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 302; 

4) karty do głosowania wydano 160 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 159; 

7) radną została wybrana: 

― RAINKO Katarzyna, 

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 295; 

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: 

― BARGŁOWSKI Andrzej, 

z listy nr 15 KWW MICHAŁA CHAJEWSKIEGO. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 395; 
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4) karty do głosowania wydano 250 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 247; 

7) radną została wybrana: 

― BRZOSTOWSKA Dorota, 

z listy nr 15 KWW MICHAŁA CHAJEWSKIEGO. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 337; 

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: 

― SZMITKO Mariusz, 

z listy nr 15 KWW MICHAŁA CHAJEWSKIEGO. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 358; 

4) karty do głosowania wydano 254 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 246; 

7) radną została wybrana: 

― BAGIŃSKA Małgorzata, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 261; 

4) karty do głosowania wydano 166 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 165; 

7) radnym został wybrany: 

― BAGIŃSKI Zbigniew Karol, 

z listy nr 18 KWW BAGIŃSKI ZBIGNIEW KAROL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 224; 

4) karty do głosowania wydano 157 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 153; 

7) radną została wybrana: 

― WYKOWSKA Emilia, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 32. 

Wybory do Rady Gminy Jeleniewo 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2386. 

3. Karty do głosowania wydano 1563 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1562 osób, to jest 

65,47% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1530, to jest 97,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 32, 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 9, to jest 28,12%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 23, to jest 

71,88%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 3, 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 153; 

4) karty do głosowania wydano 107 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 106; 
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7) radnym został wybrany: 

― BOROWSKI Karol Damian, 

z listy nr 14 KWW NASZA GMINA JELENIEWO. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 160; 

4) karty do głosowania wydano 112 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 112; 

7) radnym został wybrany: 

― SIŁKOWSKI Stanisław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― BIELECKI Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 216; 

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) radną została wybrana: 

― WASZKIEWICZ Marzena, 

z listy nr 15 KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY W NASZYCH RĘKACH. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 231; 

4) karty do głosowania wydano 118 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 117; 

7) radnym został wybrany: 

― ANDRUSZKIEWICZ Ryszard, 
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z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 158; 

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: 

― ANESZKO Mirosław Krzysztof, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 150; 

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) radną została wybrana: 

― JASIELON Agnieszka, 

z listy nr 15 KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY W NASZYCH RĘKACH. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 138; 

4) karty do głosowania wydano 104 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 101; 

7) radnym został wybrany: 

― SZMAJDA Dariusz, 

z listy nr 15 KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY W NASZYCH RĘKACH. 
 

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 119 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 115; 
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7) radną została wybrana: 

― BAGIŃSKA Joanna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 239; 

4) karty do głosowania wydano 170 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 164; 

7) radnym został wybrany: 

― PIETROŁAJ Dariusz, 

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 205; 

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: 

― MYSIUKIEWICZ Ryszard Janusz, 

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 150; 

4) karty do głosowania wydano 92 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 90; 

7) radnym został wybrany: 

― STANKIEWICZ Tomasz, 

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 138; 

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

6) głosów ważnych oddano 84; 

7) radnym został wybrany: 

― ZUBRZYCKI Zbigniew, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 132; 

4) karty do głosowania wydano 84 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 82; 

7) radnym został wybrany: 

― ADAMSKI Andrzej, 

z listy nr 15 KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY W NASZYCH RĘKACH. 
 

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) radną została wybrana: 

― BARTOSZEWICZ Renata, 

z listy nr 15 KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY W NASZYCH RĘKACH. 
 

 

Rozdział 33. 

Wybory do Rady Gminy Juchnowiec Kościelny 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

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) 7244 osób, to jest 

57,65% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 7137, to jest 98,52% ogólnej liczby głosów oddanych. 
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6. Głosów nieważnych oddano 107, to jest 1,48% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 27, to jest 25,23%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 80, to jest 

74,77%  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 754; 

4) karty do głosowania wydano 436 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 433; 

6) głosów ważnych oddano 421; 

7) radną została wybrana: 

― GILEWSKA Marzena, 

z listy nr 18 KWW NIEZALEŻNI RAZEM. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 635; 

4) karty do głosowania wydano 376 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 372; 

7) radnym został wybrany: 

― DOMASZUK Jan Zdzisław, 

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 757; 

4) karty do głosowania wydano 468 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 466; 

7) radnym został wybrany: 



146 

― ZAWADZKI Marcin, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNOTA GMINNA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 889; 

4) karty do głosowania wydano 537 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 527; 

7) radną została wybrana: 

― MALISZEWSKA Bożena, 

z listy nr 15 KWW ROZWÓJ GMINY. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1037, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 668 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 668; 

6) głosów ważnych oddano 660; 

7) radną została wybrana: 

― JABŁOŃSKA Bożena, 

z listy nr 18 KWW NIEZALEŻNI RAZEM. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1022; 

4) karty do głosowania wydano 586 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 569; 

7) radnym został wybrany: 

― ZACZENIUK Grzegorz, 

z listy nr 18 KWW NIEZALEŻNI RAZEM. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 842; 
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4) karty do głosowania wydano 492 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 492; 

6) głosów ważnych oddano 486; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁAPIŃSKI Mariusz, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNOTA GMINNA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1173; 

4) karty do głosowania wydano 658 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 655; 

7) radnym został wybrany: 

― NIEWIŃSKI Marek, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNOTA GMINNA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 701; 

4) karty do głosowania wydano 444 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 437; 

7) radnym został wybrany: 

― SZYMAŃSKI Robert, 

z listy nr 17 KWW STAWIAMY NA ROZWÓJ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 961; 

4) karty do głosowania wydano 544 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 544; 

6) głosów ważnych oddano 536; 

7) radną została wybrana: 

― JANUSZEWSKA Joanna, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNOTA GMINNA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 877; 

4) karty do głosowania wydano 471 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 461; 

7) radnym został wybrany: 

― GRADKOWSKI Paweł, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNOTA GMINNA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 615; 

4) karty do głosowania wydano 301 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 296; 

7) radnym został wybrany: 

― KOZŁOWSKI Stefan Leon, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNOTA GMINNA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 770; 

4) karty do głosowania wydano 403 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 399; 

7) radnym został wybrany: 

― JUŹWIK Marek, 

z listy nr 21 KWW PASJA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 826; 

4) karty do głosowania wydano 443 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 436; 

7) radnym został wybrany: 

― SZCZUKA Krzysztof, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNOTA GMINNA. 
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15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 707; 

4) karty do głosowania wydano 420 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 416; 

7) radnym został wybrany: 

― BOROWSKI Marek, 

z listy nr 18 KWW NIEZALEŻNI RAZEM. 
 

 

Rozdział 34. 

Wybory do Rady Miejskiej w Kleszczelach 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

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) 1269 osób, to jest 

58,51% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1244, to jest 98,03% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 25, to jest 1,97% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 7, to jest 28,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18, to jest 

72,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 107; 

4) karty do głosowania wydano 67 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 67; 
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7) radnym został wybrany: 

― KAZIMIERUK Aleksander, 

z listy nr 16 KWW STRAŻAK. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 101; 

4) karty do głosowania wydano 68 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 68; 

6) głosów ważnych oddano 64; 

7) radnym został wybrany: 

― GAWRYLUK Piotr, 

z listy nr 15 KWW GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 133; 

4) karty do głosowania wydano 84 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 83; 

7) radnym został wybrany: 

― DMITRUK Piotr, 

z listy nr 15 KWW GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM. 
 

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 109 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 108; 

7) radnym został wybrany: 

― ARTYSIEWICZ Dymitr, 

z listy nr 16 KWW STRAŻAK. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 189; 

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

6) głosów ważnych oddano 105; 

7) radną została wybrana: 

― ROMANIUK Agnieszka Jowita, 

z listy nr 15 KWW GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 144; 

4) karty do głosowania wydano 67 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 67; 

7) radną została wybrana: 

― KOC Katarzyna, 

z listy nr 15 KWW GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 183; 

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: 

― MARTYNOWICZ Marek, 

z listy nr 16 KWW STRAŻAK. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 109; 

4) karty do głosowania wydano 64 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 64; 

6) głosów ważnych oddano 64; 

7) radnym został wybrany: 

― ROSZCZENKO Aleksy, 

z listy nr 16 KWW STRAŻAK. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 159; 

4) karty do głosowania wydano 100 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 100; 

7) radnym został wybrany: 

― POLAK Janusz, 

z listy nr 16 KWW STRAŻAK. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 118; 

4) karty do głosowania wydano 65 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 63; 

7) radną została wybrana: 

― MARKIEWICZ Renata, 

z listy nr 15 KWW GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 195; 

4) karty do głosowania wydano 105 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 102; 

7) radną została wybrana: 

― SIENKIEWICZ Daria Maria, 

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 179; 

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: 

― SZMUKSTA Jan, 

z listy nr 16 KWW STRAŻAK. 
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13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 94; 

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: 

― MARKIEWICZ Mirosław, 

z listy nr 15 KWW GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 121; 

4) karty do głosowania wydano 80 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 80; 

6) głosów ważnych oddano 72; 

7) radną została wybrana: 

― WITOSZKO Katarzyna, 

z listy nr 16 KWW STRAŻAK. 
 

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 109 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 107; 

7) radnym został wybrany: 

― GŁADZKI Jerzy, 

z listy nr 16 KWW STRAŻAK. 
 

 

Rozdział 35. 

Wybory do Rady Gminy w Klukowie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3212. 

3. Karty do głosowania wydano 1817 osobom. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1815 osób, to jest 

56,51% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1769, to jest 97,47% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 46, to jest 2,53% 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 26,09%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

73,91%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 12, 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 244; 

4) karty do głosowania wydano 150 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 144; 

7) radnym został wybrany: 

― SABAK Ireneusz Józef, 

z listy nr 16 KWW "RAZEM DLA GMINY KLUKOWO". 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 295; 

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) radną została wybrana: 

― KUŹMIŃSKA Halina, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 243; 

4) karty do głosowania wydano 156 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 150; 

7) radnym został wybrany: 

― WASZCZUK Rafał, 

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 285; 

4) karty do głosowania wydano 164 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 155; 

7) radnym został wybrany: 

― OLSZEWSKI Wiesław, 

z listy nr 16 KWW "RAZEM DLA GMINY KLUKOWO". 
 

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 94 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 92; 

7) radnym został wybrany: 

― WOJNO Piotr, 

z listy nr 16 KWW "RAZEM DLA GMINY KLUKOWO". 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 236; 

4) karty do głosowania wydano 124 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 118; 

7) radnym został wybrany: 

― KUŹMIŃSKI Zbigniew, 

z listy nr 16 KWW "RAZEM DLA GMINY KLUKOWO". 
 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 282; 

4) karty do głosowania wydano 180 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 177; 

7) radnym został wybrany: 

― LUBOWICKI Artur Jan, 

z listy nr 16 KWW "RAZEM DLA GMINY KLUKOWO". 
 

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 111 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 110; 

7) radną została wybrana: 

― PUCHALSKA Jadwiga, 

z listy nr 16 KWW "RAZEM DLA GMINY KLUKOWO". 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 276; 

4) karty do głosowania wydano 168 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 164; 

7) radnym został wybrany: 

― ANTOŃCZUK Radosław, 

z listy nr 16 KWW "RAZEM DLA GMINY KLUKOWO". 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 204; 

4) karty do głosowania wydano 126 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 121; 

7) radnym został wybrany: 

― MURAWSKI Wojciech, 
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z listy nr 16 KWW "RAZEM DLA GMINY KLUKOWO". 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 278; 

4) karty do głosowania wydano 172 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 169; 

7) radnym został wybrany: 

― WŁOSTOWSKI Henryk Wiesław, 

z listy nr 16 KWW "RAZEM DLA GMINY KLUKOWO". 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― PORUCZNIK Joanna, 

z listy nr 16 KWW "RAZEM DLA GMINY KLUKOWO". 
 

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 117 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 117; 

7) radnym został wybrany: 

― KOSTRO Stanisław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― BOREK Jan Stanisław, 

z listy nr 16 KWW "RAZEM DLA GMINY KLUKOWO". 
 

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

6) głosów ważnych oddano 122; 

7) radnym został wybrany: 

― TYMIŃSKI Andrzej, 

z listy nr 16 KWW "RAZEM DLA GMINY KLUKOWO". 
 

 

Rozdział 36. 

Wybory do Rady Miejskiej w Knyszynie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

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 osób, to jest 

58,08% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2260, to jest 97,29% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 63, to jest 2,71% 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 26,98%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 46, to jest 

73,02%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 253; 

4) karty do głosowania wydano 172 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 170; 

7) radnym został wybrany: 

― PAWLIK Mieczysław Antoni, 

z listy nr 16 KWW PRZYJAZNA GMINA KNYSZYN. 
 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 278; 

4) karty do głosowania wydano 167 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 164; 

7) radnym został wybrany: 

― BIELSKI Jerzy, 

z listy nr 17 KWW ROZWÓJ I UCZCIWOŚĆ. 
 

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 197 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 196; 

7) radnym został wybrany: 

― PURTA Tomasz, 

z listy nr 16 KWW PRZYJAZNA GMINA KNYSZYN. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 358; 

4) karty do głosowania wydano 209 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 203; 

7) radnym został wybrany: 

― SKUTNIK Paweł, 

z listy nr 17 KWW ROZWÓJ I UCZCIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 288; 

4) karty do głosowania wydano 168 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 161; 

7) radną została wybrana: 

― WIERZBICKA Anna, 
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z listy nr 17 KWW ROZWÓJ I UCZCIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 308; 

4) karty do głosowania wydano 177 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 171; 

7) radnym został wybrany: 

― POWICHROWSKI Zdzisław Wacław, 

z listy nr 17 KWW ROZWÓJ I UCZCIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 262; 

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: 

― ANSZCZAK Anna, 

z listy nr 17 KWW ROZWÓJ I UCZCIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 252; 

4) karty do głosowania wydano 132 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 130; 

7) radnym został wybrany: 

― NIEDZIELEWSKI Zbigniew Adam, 

z listy nr 17 KWW ROZWÓJ I UCZCIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 231; 

4) karty do głosowania wydano 102 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 96; 
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7) radną została wybrana: 

― ZIOBROWSKA Sylwia, 

z listy nr 16 KWW PRZYJAZNA GMINA KNYSZYN. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 157; 

4) karty do głosowania wydano 90 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 86; 

7) radnym został wybrany: 

― ROGALSKI Mariusz, 

z listy nr 17 KWW ROZWÓJ I UCZCIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 242; 

4) karty do głosowania wydano 158 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 158; 

7) radnym został wybrany: 

― POŁONOWSKI Stanisław, 

z listy nr 17 KWW ROZWÓJ I UCZCIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 254; 

4) karty do głosowania wydano 130 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 124; 

7) radnym został wybrany: 

― WOJTACH Paweł, 

z listy nr 17 KWW ROZWÓJ I UCZCIWOŚĆ. 
 

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

6) głosów ważnych oddano 141; 

7) radnym został wybrany: 

― KUDZINOWSKI Przemysław, 

z listy nr 17 KWW ROZWÓJ I UCZCIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 211; 

4) karty do głosowania wydano 127 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 119; 

7) radnym został wybrany: 

― SNARSKI Andrzej, 

z listy nr 16 KWW PRZYJAZNA GMINA KNYSZYN. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 358; 

4) karty do głosowania wydano 204 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 197; 

7) radnym został wybrany: 

― POPŁAWSKI Łukasz, 

z listy nr 17 KWW ROZWÓJ I UCZCIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 37. 

Wybory do Rady Gminy Kobylin-Borzymy 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2757. 

3. Karty do głosowania wydano 1607 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1607 osób, to jest 

58,29% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1576, 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: 
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1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 7, to jest 22,58%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 24, 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 172; 

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: 

― MASALSKI Jan Jerzy, 

z listy nr 17 KWW PRZYSZŁOŚĆ POWIATU 

WYSOKOMAZOWIECKIEGO. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 153; 

4) karty do głosowania wydano 81 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 81; 

7) radnym został wybrany: 

― KOBYLIŃSKI Grzegorz, 

z listy nr 16 KWW GMINA KOBYLIN-BORZYMY WSPÓLNE DOBRO. 
 

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 128 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 127; 

7) radną została wybrana: 

― DAŃKOWSKA Zorina Lila, 
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z listy nr 16 KWW GMINA KOBYLIN-BORZYMY WSPÓLNE DOBRO. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 168; 

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: 

― WĄDOŁOWSKA Agnieszka, 

z listy nr 16 KWW GMINA KOBYLIN-BORZYMY WSPÓLNE DOBRO. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 178; 

4) karty do głosowania wydano 124 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 119; 

7) radnym został wybrany: 

― TARGOŃSKI Krzysztof, 

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 188; 

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: 

― GĄSOWSKI Tomasz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 175; 

4) karty do głosowania wydano 94 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 93; 
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7) radnym został wybrany: 

― KŁOSKOWSKI Kazimierz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 151; 

4) karty do głosowania wydano 91 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 88; 

7) radną została wybrana: 

― MAKOWSKA Edyta, 

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 185; 

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: 

― DZIERZGOWSKI Tomasz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 137; 

4) karty do głosowania wydano 111 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 110; 

7) radnym został wybrany: 

― CZAJKOWSKI Krzysztof, 

z listy nr 16 KWW GMINA KOBYLIN-BORZYMY WSPÓLNE DOBRO. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 194; 

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

6) głosów ważnych oddano 110; 

7) radnym został wybrany: 

― ROSZKOWSKI Radosław, 

z listy nr 16 KWW GMINA KOBYLIN-BORZYMY WSPÓLNE DOBRO. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 213; 

4) karty do głosowania wydano 109 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 109; 

7) radną została wybrana: 

― JANUCIK Izabela, 

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 236; 

4) karty do głosowania wydano 134 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 132; 

7) radnym został wybrany: 

― KAMIŃSKI Ryszard, 

z listy nr 17 KWW PRZYSZŁOŚĆ POWIATU 

WYSOKOMAZOWIECKIEGO. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 196; 

4) karty do głosowania wydano 94 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 90; 

7) radnym został wybrany: 

― FASZCZEWSKI Waldemar, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 188; 

4) karty do głosowania wydano 125 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 125; 

7) radnym został wybrany: 

― STYPUŁKOWSKI Andrzej, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 38. 

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 6302. 

3. Karty do głosowania wydano 3710 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3709 osób, to jest 

58,85% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3655, to jest 98,54% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 54, to jest 1,46% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 24, to jest 44,44%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 30, to jest 

55,56%  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 358; 

4) karty do głosowania wydano 202 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 195; 



168 

7) radnym został wybrany: 

― POŁOMSKI 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 416; 

4) karty do głosowania wydano 203 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 199; 

7) radnym został wybrany: 

― OKUROWSKI Grzegorz, 

z listy nr 16 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 614; 

4) karty do głosowania wydano 327 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 320; 

7) radnym został wybrany: 

― KALINOWSKI Anastazy Jan, 

z listy nr 16 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 429; 

4) karty do głosowania wydano 251 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 251; 

7) radnym został wybrany: 

― PIEKLIK Jan Stanisław, 

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 403; 

4) karty do głosowania wydano 249 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 249; 

6) głosów ważnych oddano 249; 

7) radną została wybrana: 

― SEKŚCIŃSKA Bogusława, 

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 380; 

4) karty do głosowania wydano 232 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 229; 

7) radnym został wybrany: 

― SAMUL Jerzy, 

z listy nr 16 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 303; 

4) karty do głosowania wydano 206 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 206; 

7) radnym został wybrany: 

― KOŁDYS Jerzy, 

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: 

― BACZEWSKI Marek, 

z listy nr 16 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 649; 

4) karty do głosowania wydano 389 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 389; 

6) głosów ważnych oddano 376; 
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7) radną została wybrana: 

― NAROWSKA Bogusława, 

z listy nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 574; 

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: 

― HERMANOWSKI Henryk, 

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 440; 

4) karty do głosowania wydano 294 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 292; 

7) radnym został wybrany: 

― CHLUDZIŃSKI Tadeusz, 

z listy nr 16 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 425; 

4) karty do głosowania wydano 240 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 239; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWALEWSKI Kazimierz, 

z listy nr 16 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 387; 
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4) karty do głosowania wydano 266 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 261; 

7) radnym został wybrany: 

― MURAWSKI Edward, 

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 383; 

4) karty do głosowania wydano 219 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 216; 

7) radną została wybrana: 

― CHROSTOWSKA Małgorzata, 

z listy nr 16 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 541; 

4) karty do głosowania wydano 304 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 304; 

6) głosów ważnych oddano 298; 

7) radnym został wybrany: 

― BORAWSKI Krystian, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 39. 

Wybory do Rady Miasta Kolno 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7818. 

3. Karty do głosowania wydano 3727 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3730 osób, to jest 

47,71% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3583, to jest 96,06% ogólnej liczby głosów oddanych. 
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6. Głosów nieważnych oddano 147, to jest 3,94% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 43, to jest 29,25%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 104, to jest 

70,75%  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 599; 

4) karty do głosowania wydano 279 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 267; 

7) radną została wybrana: 

― GOŁĘBIEWSKA Irena, 

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 640; 

4) karty do głosowania wydano 320 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 315; 

7) radnym został wybrany: 

― DZIEKOŃSKI Maciej, 

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 566; 

4) karty do głosowania wydano 233 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 234; 
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6) głosów ważnych oddano 226; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻUBROWSKI Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 563; 

4) karty do głosowania wydano 271 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 254; 

7) radnym został wybrany: 

― RAKOWSKI Mariusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 535; 

4) karty do głosowania wydano 258 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 244; 

7) radnym został wybrany: 

― MAKAREWICZ Klaudiusz, 

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 572; 

4) karty do głosowania wydano 312 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 299; 

7) radnym został wybrany: 

― SZYMAŃSKI Andrzej, 

z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE DLA KOLNA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 417; 
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4) karty do głosowania wydano 200 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 198; 

7) radnym został wybrany: 

― SZYMAŃSKI Piotr, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 449; 

4) karty do głosowania wydano 202 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 183; 

7) radnym został wybrany: 

― BAŁDYGA Stanisław, 

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: 

― SIELAWA Paweł, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 459; 

4) karty do głosowania wydano 163 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 158; 

7) radnym został wybrany: 

― SEKŚCIŃSKI Jarosław, 

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 567; 

4) karty do głosowania wydano 277 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 276; 
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6) głosów ważnych oddano 265; 

7) radnym został wybrany: 

― KAPELAŃSKI Jan, 

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 445; 

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) radną została wybrana: 

― BRZEZIŃSKA Halina Jadwiga, 

z listy nr 18 KWW STEFANA KONSTANTEGO. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 742; 

4) karty do głosowania wydano 422 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 415; 

7) radnym został wybrany: 

― TWAROWSKI Zbigniew Tadeusz, 

z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE DLA KOLNA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 587; 

4) karty do głosowania wydano 275 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 266; 

7) radnym został wybrany: 

― KONSTANTY 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 677; 
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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 308; 

7) radnym został wybrany: 

― SZTACHAŃSKI Jacek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 40. 

Wybory do Rady Gminy Kołaki Kościelne 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

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) 1329 osób, to jest 

67,94% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1309, to jest 98,50% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 20, to jest 1,50% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 10, to jest 50,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 10, to jest 

50,00%  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 107; 

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: 

― KONARZEWSKI Mariusz, 
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z listy nr 15 KWW SYLWESTRA JAWOROWSKIEGO NA RZECZ 

ROZWOJU. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 111; 

4) karty do głosowania wydano 83 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 81; 

7) radnym został wybrany: 

― GOSK Leszek, 

z listy nr 15 KWW SYLWESTRA JAWOROWSKIEGO NA RZECZ 

ROZWOJU. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 127; 

4) karty do głosowania wydano 76 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 76; 

6) głosów ważnych oddano 76; 

7) radnym został wybrany: 

― TYBOROWSKI Dariusz, 

z listy nr 15 KWW SYLWESTRA JAWOROWSKIEGO NA RZECZ 

ROZWOJU. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 83; 

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) radną została wybrana: 

― KONOPKA Jolanta, 

z listy nr 15 KWW SYLWESTRA JAWOROWSKIEGO NA RZECZ 

ROZWOJU. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 123; 

4) karty do głosowania wydano 98 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 97; 

7) radną została wybrana: 

― KULESZA Anna, 

z listy nr 15 KWW SYLWESTRA JAWOROWSKIEGO NA RZECZ 

ROZWOJU. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 106; 

4) karty do głosowania wydano 76 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 76; 

6) głosów ważnych oddano 76; 

7) radnym został wybrany: 

― MILEWSKI Ryszard, 

z listy nr 16 KWW DOBRO GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 172; 

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: 

― PODBIELSKI Janusz, 

z listy nr 15 KWW SYLWESTRA JAWOROWSKIEGO NA RZECZ 

ROZWOJU. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 121; 

4) karty do głosowania wydano 78 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 78; 

7) radną została wybrana: 

― WIŚNIEWSKA Emilia, 



179 

z listy nr 16 KWW DOBRO GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 140; 

4) karty do głosowania wydano 103 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 103; 

7) radnym został wybrany: 

― DĘBEK Piotr Daniel, 

z listy nr 15 KWW SYLWESTRA JAWOROWSKIEGO NA RZECZ 

ROZWOJU. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 138; 

4) karty do głosowania wydano 93 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 92; 

7) radnym został wybrany: 

― DŁUŻNIEWSKI Dariusz, 

z listy nr 15 KWW SYLWESTRA JAWOROWSKIEGO NA RZECZ 

ROZWOJU. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 94; 

4) karty do głosowania wydano 57 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 57; 

6) głosów ważnych oddano 57; 

7) radnym został wybrany: 

― KOŁAKOWSKI Michał Łukasz, 

z listy nr 15 KWW SYLWESTRA JAWOROWSKIEGO NA RZECZ 

ROZWOJU. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 113; 
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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) radnym został wybrany: 

― MILEWSKI Janusz, 

z listy nr 15 KWW SYLWESTRA JAWOROWSKIEGO NA RZECZ 

ROZWOJU. 
 

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 82 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 82; 

7) radnym został wybrany: 

― GOŁASZEWSKI Adam, 

z listy nr 15 KWW SYLWESTRA JAWOROWSKIEGO NA RZECZ 

ROZWOJU. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 183; 

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: 

― WASIULEWSKI Krzysztof Wiesław, 

z listy nr 16 KWW DOBRO GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 201; 

4) karty do głosowania wydano 133 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 126; 

7) radnym został wybrany: 

― KRAJEWSKI Eugeniusz, 
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z listy nr 14 KWW A. MISIEWICZA „NASZA GMINA WSPÓLNE 

DOBRO”. 
 

 

Rozdział 41. 

Wybory do Rady Gminy Korycin 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1828. 

3. Karty do głosowania wydano 836 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 835 osób, to jest 45,68% 

uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 822, to jest 98,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 13, to jest 1,56% 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 46,15%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 7, to jest 

53,85%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 8, nr 10, nr 

12, nr 14, nr 15, w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 146; 

4) karty do głosowania wydano 76 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 76; 

6) głosów ważnych oddano 76; 

7) radnym został wybrany: 

― WRÓBEL Leszek Jan, 

z listy nr 18 KWW NASZA MAŁA OJCZYZNA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 186; 

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) radną została wybrana: 

― WASILEWSKA Julita, 

z listy nr 8 KWW KUKIZ'15. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 179; 

4) karty do głosowania wydano 81 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 81; 

7) radnym został wybrany: 

― BURAK Jerzy, 

z listy nr 17 KWW NASZA GMINA KORYCIN. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 157; 

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: 

― URBAN Kazimierz, 

z listy nr 17 KWW NASZA GMINA KORYCIN. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 199; 

4) karty do głosowania wydano 97 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 95; 

7) radnym został wybrany: 

― SIEŃKO Grzegorz, 

z listy nr 18 KWW NASZA MAŁA OJCZYZNA. 
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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 103 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 102; 

7) radną została wybrana: 

― LENGIEWICZ Emilia, 

z listy nr 18 KWW NASZA MAŁA OJCZYZNA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 209; 

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: 

― BRYLEWICZ Marek, 

z listy nr 17 KWW NASZA GMINA KORYCIN. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― MAŁYSZKO Janusz, 

z listy nr 17 KWW NASZA GMINA KORYCIN. 
 

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 75 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 73; 

7) radnym został wybrany: 

― MRÓZ Antoni, 

z listy nr 18 KWW NASZA MAŁA OJCZYZNA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

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

3) radnym został wybrany: 

― PAKUŁA Antoni, 

z listy nr 17 KWW NASZA GMINA KORYCIN. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 201; 

4) karty do głosowania wydano 64 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 63; 

6) głosów ważnych oddano 63; 

7) radną została wybrana: 

― JAKOWIEC Ewa, 

z listy nr 17 KWW NASZA GMINA KORYCIN. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― SITKO Zdzisław, 

z listy nr 17 KWW NASZA GMINA KORYCIN. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 189; 

4) karty do głosowania wydano 83 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 79; 

7) radnym został wybrany: 

― ANDRYSEWICZ Radosław, 

z listy nr 17 KWW NASZA GMINA KORYCIN. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― SZUBZDA Stanisław, 

z listy nr 17 KWW NASZA GMINA KORYCIN. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

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

3) radną została wybrana: 

― CHWIEĆKO Iwona, 

z listy nr 17 KWW NASZA GMINA KORYCIN. 
 

 

Rozdział 42. 

Wybory do Rady Gminy Krasnopol 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 652. 

3. Karty do głosowania wydano 319 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 319 osób, to jest 48,93% 

uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 312, to jest 97,81% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 7, 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 1, to jest 14,29%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 6, to jest 

85,71%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 12 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 2, nr 3, nr 

4, nr 5, 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) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 190; 

4) karty do głosowania wydano 79 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 75; 

7) radnym został wybrany: 

― SOWUL Szymon, 
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z listy nr 16 KWW GMINY KRASNOPOL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― TARLECKA Joanna, 

z listy nr 16 KWW GMINY KRASNOPOL. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KOWALEWSKI Wacław, 

z listy nr 16 KWW GMINY KRASNOPOL. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KORSAKOWSKI Tadeusz Piotr, 

z listy nr 16 KWW GMINY KRASNOPOL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― BAGAN Mariusz, 

z listy nr 16 KWW GMINY KRASNOPOL. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 206; 

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: 

― GRYGUĆ Anna, 

z listy nr 17 KWW DOBRO ZAWSZE POWRACA - TWÓJ RADNY. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 256; 

4) karty do głosowania wydano 143 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 141; 

7) radnym został wybrany: 

― NAMIOTKO Przemysław, 

z listy nr 16 KWW GMINY KRASNOPOL. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― DARGIEWICZ Teresa, 

z listy nr 16 KWW GMINY KRASNOPOL. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― CICHOCKI Miłosz, 

z listy nr 16 KWW GMINY KRASNOPOL. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― HUSZCZA Tomasz, 

z listy nr 16 KWW GMINY KRASNOPOL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― CHAŁKO Marian, 

z listy nr 16 KWW GMINY KRASNOPOL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― PODZIEWSKI Wojciech, 
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z listy nr 16 KWW GMINY KRASNOPOL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KRZYWICKI Robert, 

z listy nr 16 KWW GMINY KRASNOPOL. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― ŚLUŻYŃSKI Antoni, 

z listy nr 16 KWW GMINY KRASNOPOL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― HOŁUBOWICZ Mariusz, 

z listy nr 16 KWW GMINY KRASNOPOL. 
 

 

Rozdział 43. 

Wybory do Rady Miejskiej w Krynkach 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2133. 

3. Karty do głosowania wydano 1275 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1274 osób, to jest 

59,73% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1238, to jest 97,17% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 36, 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 22,22%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

77,78%  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 3 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 4, nr 9, 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 173; 

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: 

― NOWIK-SUBIETA Mirosław, 

z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE KRYNKI. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 203; 

4) karty do głosowania wydano 120 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 115; 

7) radnym został wybrany: 

― WISZEJKO Jerzy, 

z listy nr 17 KWW GMINY KRYNKI. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 176; 

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: 

― KUNDZICZ Wiesław, 

z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE KRYNKI. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 



190 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― NOSEWICZ Artur Stanisław, 

z listy nr 17 KWW GMINY KRYNKI. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 194; 

4) karty do głosowania wydano 120 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 117; 

7) radnym został wybrany: 

― KAROLKIEWICZ Leszek, 

z listy nr 17 KWW GMINY KRYNKI. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 171; 

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) radną została wybrana: 

― BIELSKA-WICHER Barbara, 

z listy nr 17 KWW GMINY KRYNKI. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 158; 

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) radną została wybrana: 

― DĄBROWSKA Anna, 

z listy nr 17 KWW GMINY KRYNKI. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 162; 
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4) karty do głosowania wydano 108 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 105; 

7) radnym został wybrany: 

― HAJDUK Adam, 

z listy nr 17 KWW GMINY KRYNKI. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― CZARNIECKI Józef Stanisław, 

z listy nr 17 KWW GMINY KRYNKI. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 158; 

4) karty do głosowania wydano 96 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 92; 

7) radną została wybrana: 

― GRZYBEK Małgorzata, 

z listy nr 17 KWW GMINY KRYNKI. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 138; 

4) karty do głosowania wydano 93 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 89; 

7) radną została wybrana: 

― NOSEWICZ Halina, 

z listy nr 17 KWW GMINY KRYNKI. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 205; 

4) karty do głosowania wydano 123 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 123; 
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6) głosów ważnych oddano 116; 

7) radnym został wybrany: 

― SOŁONIEWICZ Dariusz, 

z listy nr 17 KWW GMINY KRYNKI. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― APANOWICZ Bożena, 

z listy nr 17 KWW GMINY KRYNKI. 
 

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 111 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 110; 

7) radną została wybrana: 

― MIRON Alicja, 

z listy nr 17 KWW GMINY KRYNKI. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 207; 

4) karty do głosowania wydano 107 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 105; 

7) radnym został wybrany: 

― ZAWALICH Tomasz, 

z listy nr 17 KWW GMINY KRYNKI. 
 

 

Rozdział 44. 

Wybory do Rady Gminy Krypno 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3274. 
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3. Karty do głosowania wydano 1624 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1624 osób, to jest 

49,60% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1573, to jest 96,86% ogólnej liczby głosów oddanych. 

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

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 12, to jest 23,53%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 39, to jest 

76,47%  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 306; 

4) karty do głosowania wydano 164 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 162; 

7) radnym został wybrany: 

― STACHURSKI Bogdan, 

z listy nr 17 KWW ODNOWA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 220; 

4) karty do głosowania wydano 113 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 109; 

7) radnym został wybrany: 

― JURGIELEWICZ Bogdan, 

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 266; 
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4) karty do głosowania wydano 154 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 149; 

7) radnym został wybrany: 

― WALENDZIŃSKI Tomasz, 

z listy nr 17 KWW ODNOWA. 
 

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 117 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 110; 

7) radną została wybrana: 

― SIENKIEWICZ-DAWIDOWSKA Alicja, 

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 290; 

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: 

― KARPIESIUK Agnieszka Edyta, 

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 159; 

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: 

― ZALEWSKI Józef, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 154; 

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) radną została wybrana: 

― SZTABKOWSKA Edyta Katarzyna, 

z listy nr 17 KWW ODNOWA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 158; 

4) karty do głosowania wydano 79 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 77; 

7) radnym został wybrany: 

― KURZYNA Marek, 

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 181; 

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) radnym został wybrany: 

― KONOPKO Szczepan Jan, 

z listy nr 17 KWW ODNOWA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 224; 

4) karty do głosowania wydano 97 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 95; 

7) radną została wybrana: 

― LIPIŃSKA Iwona, 

z listy nr 17 KWW ODNOWA. 
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11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 256; 

4) karty do głosowania wydano 114 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 112; 

7) radną została wybrana: 

― KOBESZKO Anna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 262; 

4) karty do głosowania wydano 124 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 121; 

7) radnym został wybrany: 

― DZIENIS 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 246; 

4) karty do głosowania wydano 134 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 125; 

7) radnym został wybrany: 

― CYBULKO Marian, 

z listy nr 17 KWW ODNOWA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 172; 

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: 

― POPŁAWSKI Adam, 
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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 164; 

4) karty do głosowania wydano 67 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 64; 

7) radnym został wybrany: 

― SIENKIEWICZ Janusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 45. 

Wybory do Rady Gminy Kulesze Kościelne 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2372. 

3. Karty do głosowania wydano 1577 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1574 osób, to jest 

66,36% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1540, to jest 97,84% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 34, to jest 2,16% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 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 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; 
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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: 

― CHOIŃSKI Mariusz, 

z listy nr 17 KWW JEDNOŚĆ W GMINIE. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 141; 

4) karty do głosowania wydano 96 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 94; 

7) radną została wybrana: 

― MIERZWIŃSKA Elżbieta Joanna, 

z listy nr 17 KWW JEDNOŚĆ W GMINIE. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 162; 

4) karty do głosowania wydano 110 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 107; 

7) radną została wybrana: 

― GIERAŁTOWSKA Teresa Grażyna, 

z listy nr 16 KWW TWOJA GMINA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 144; 

4) karty do głosowania wydano 83 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 80; 

7) radnym został wybrany: 

― JAMIOŁKOWSKI Emil, 

z listy nr 17 KWW JEDNOŚĆ W GMINIE. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 



199 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 207; 

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: 

― POROWSKI Stanisław, 

z listy nr 17 KWW JEDNOŚĆ W GMINIE. 
 

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 109 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 105; 

7) radnym został wybrany: 

― GRODZKI Grzegorz, 

z listy nr 17 KWW JEDNOŚĆ W GMINIE. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― GRODZKI Wiktor Maciej, 

z listy nr 16 KWW TWOJA GMINA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 176; 

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: 

― GRODZKI Paweł, 

z listy nr 16 KWW TWOJA GMINA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 186; 

4) karty do głosowania wydano 137 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 136; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚLIWOWSKI Tomasz Franciszek, 

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 171; 

4) karty do głosowania wydano 117 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 111; 

7) radnym został wybrany: 

― SOKOŁOWSKI Marcin, 

z listy nr 16 KWW TWOJA GMINA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 187; 

4) karty do głosowania wydano 121 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 119; 

7) radnym został wybrany: 

― KOSSAKOWSKI Grzegorz, 

z listy nr 16 KWW TWOJA GMINA. 
 

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 114 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 113; 

7) radnym został wybrany: 

― ZALEWSKI Henryk, 

z listy nr 16 KWW TWOJA GMINA. 
 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 142; 

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: 

― KULESZA Robert, 

z listy nr 16 KWW TWOJA GMINA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 153; 

4) karty do głosowania wydano 112 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 106; 

7) radnym został wybrany: 

― KALINOWSKI Wiesław Władysław, 

z listy nr 17 KWW JEDNOŚĆ W GMINIE. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 209; 

4) karty do głosowania wydano 147 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 144; 

7) radnym został wybrany: 

― GOŁĘBIEWSKI Kazimierz, 

z listy nr 17 KWW JEDNOŚĆ W GMINIE. 
 

 

Rozdział 46. 

Wybory do Rady Gminy Kuźnica 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2922, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 
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3. Karty do głosowania wydano 1731 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1729 osób, to jest 

59,17% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1685, to jest 97,46% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 44, to jest 2,54% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 7, to jest 15,91%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 37, to jest 

84,09%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 11, nr 12, w 

których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 145; 

4) karty do głosowania wydano 80 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 80; 

6) głosów ważnych oddano 80; 

7) radnym został wybrany: 

― DOROSZCZYK Rafał, 

z listy nr 17 KWW JEDNOŚĆ GMINY. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 179; 

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: 

― KUPIEC Beata, 

z listy nr 18 KWW GMINA KUŹNICA. 
 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 214; 

4) karty do głosowania wydano 135 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 129; 

7) radnym został wybrany: 

― ZYSK Wiesław, 

z listy nr 17 KWW JEDNOŚĆ GMINY. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 278; 

4) karty do głosowania wydano 171 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 168; 

7) radnym został wybrany: 

― BILMIN Janusz, 

z listy nr 17 KWW JEDNOŚĆ GMINY. 
 

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 198 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 188; 

7) radnym został wybrany: 

― GARKOWSKI Jędrzej, 

z listy nr 17 KWW JEDNOŚĆ GMINY. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 296; 

4) karty do głosowania wydano 190 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 185; 

7) radnym został wybrany: 

― TOCHWIN Adam, 
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z listy nr 17 KWW JEDNOŚĆ GMINY. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 293, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 169 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

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

6) głosów ważnych oddano 162; 

7) radnym został wybrany: 

― KLIMIUK Tomasz, 

z listy nr 17 KWW JEDNOŚĆ GMINY. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 233; 

4) karty do głosowania wydano 140 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 147; 

7) radnym został wybrany: 

― JANUSZKIEWICZ Jarosław Janusz, 

z listy nr 17 KWW JEDNOŚĆ GMINY. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 190; 

4) karty do głosowania wydano 102 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 89; 

7) radnym został wybrany: 

― AWIANOWICZ Grzegorz, 

z listy nr 17 KWW JEDNOŚĆ GMINY. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 222; 

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

6) głosów ważnych oddano 121; 

7) radnym został wybrany: 

― WYSZTYGIEL Franciszek, 

z listy nr 18 KWW GMINA KUŹNICA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― STELMASZEK Bogusław, 

z listy nr 17 KWW JEDNOŚĆ GMINY. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― POTAPCZYK Bartłomiej, 

z listy nr 17 KWW JEDNOŚĆ GMINY. 
 

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 106 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 105; 

7) radną została wybrana: 

― KUŁAK Dorota, 

z listy nr 17 KWW JEDNOŚĆ GMINY. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 185; 

4) karty do głosowania wydano 95 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 92; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWALEWSKI Robert, 

z listy nr 18 KWW GMINA KUŹNICA. 
 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 194; 

4) karty do głosowania wydano 139 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 135; 

7) radnym został wybrany: 

― PUŻUK Adam, 

z listy nr 18 KWW GMINA KUŹNICA. 
 

 

Rozdział 47. 

Wybory do Rady Miejskiej w Lipsku 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4442. 

3. Karty do głosowania wydano 2454 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2453 osób, to jest 

55,22% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2392, to jest 97,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 61, 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 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 249; 

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: 
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― KOWALCZUK Edward, 

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 289; 

4) karty do głosowania wydano 152 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 152; 

7) radnym został wybrany: 

― DADURA Grzegorz, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNE DOBRO-GMINA LIPSK. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 376; 

4) karty do głosowania wydano 188 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 186; 

7) radnym został wybrany: 

― KRZYWICKI Mirosław, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNE DOBRO-GMINA LIPSK. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

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 168; 

7) radnym został wybrany: 

― SOBOLEWSKI Radosław, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNE DOBRO-GMINA LIPSK. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 267; 

4) karty do głosowania wydano 160 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160; 
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6) głosów ważnych oddano 158; 

7) radnym został wybrany: 

― TOPOLEWSKI Aleksander, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNE DOBRO-GMINA LIPSK. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 297; 

4) karty do głosowania wydano 168 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 162; 

7) radnym został wybrany: 

― TARASIEWICZ Andrzej, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 299; 

4) karty do głosowania wydano 185 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 179; 

7) radnym został wybrany: 

― KUC Wiesław, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNE DOBRO-GMINA LIPSK. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 293; 

4) karty do głosowania wydano 159 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 156; 

7) radną została wybrana: 

― ŻUK Kamila, 

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 341; 
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4) karty do głosowania wydano 194 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 187; 

7) radnym został wybrany: 

― KRYSIUK Tadeusz, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNE DOBRO-GMINA LIPSK. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 267; 

4) karty do głosowania wydano 147 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radnym został wybrany: 

― KRAWCZUK Tomasz, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNE DOBRO-GMINA LIPSK. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 283; 

4) karty do głosowania wydano 158 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 146; 

7) radną została wybrana: 

― SZULER Lucyna, 

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 253; 

4) karty do głosowania wydano 167 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 164; 

7) radną została wybrana: 

― MASIEJCZYK Marianna, 

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 304; 

4) karty do głosowania wydano 148 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 142; 

7) radnym został wybrany: 

― KOSAKOWSKI Andrzej, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNE DOBRO-GMINA LIPSK. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 287; 

4) karty do głosowania wydano 146 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 142; 

7) radną została wybrana: 

― BORODZIUK Beata, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNE DOBRO-GMINA LIPSK. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 286; 

4) karty do głosowania wydano 171 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 168; 

7) radną została wybrana: 

― OLSZEWSKA Dorota, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 48. 

Wybory do Rady Gminy Łomża 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

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

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 5124 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5124 osób, to jest 

57,16% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 5028, to jest 98,13% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 96, 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 31, to jest 32,29%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 65, to jest 

67,71%  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 477; 

4) karty do głosowania wydano 246 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 240; 

7) radną została wybrana: 

― ZIELIŃSKA Anna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 724; 

4) karty do głosowania wydano 412 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 401; 

7) radnym został wybrany: 

― JANKOWSKI Krzysztof, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 824; 

4) karty do głosowania wydano 508 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 508; 

6) głosów ważnych oddano 498; 

7) radnym został wybrany: 

― JASTRZĘBSKI Tadeusz, 

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 465; 

4) karty do głosowania wydano 257 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 245; 

7) radnym został wybrany: 

― ZACZEK Marian, 

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 450; 

4) karty do głosowania wydano 312 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 306; 

7) radnym został wybrany: 

― KRUSZEWSKI Jarosław, 

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 633; 

4) karty do głosowania wydano 326 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 320; 

7) radną została wybrana: 

― JACKOWSKA Bożena, 

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 481; 

4) karty do głosowania wydano 283 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 283; 

7) radnym został wybrany: 

― CIEŚLIKIEWICZ Kamil, 

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 626; 

4) karty do głosowania wydano 374 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 368; 

7) radną została wybrana: 

― JAŁOWIECKA Jolanta, 

z listy nr 14 KWW SAMORZĄDY ŁOMŻYŃSKIE RAZEM. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 755; 

4) karty do głosowania wydano 461 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 454; 

7) radnym został wybrany: 

― BEDNARCZYK Sylwester, 

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 862; 

4) karty do głosowania wydano 475 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 475; 

6) głosów ważnych oddano 462; 

7) radnym został wybrany: 

― CHILIŃSKI Ryszard, 

z listy nr 14 KWW SAMORZĄDY ŁOMŻYŃSKIE RAZEM. 
 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 608, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 358 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

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

6) głosów ważnych oddano 352; 

7) radnym został wybrany: 

― DMOCHOWSKI Arkadiusz Józef, 

z listy nr 18 KWW ARKADIUSZA DMOCHOWSKIEGO. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 523; 

4) karty do głosowania wydano 304 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 304; 

6) głosów ważnych oddano 303; 

7) radną została wybrana: 

― MODZELEWSKA Elżbieta Dorota, 

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 593; 

4) karty do głosowania wydano 321 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 319; 

7) radną została wybrana: 

― TURSKA Krystyna, 

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 522; 

4) karty do głosowania wydano 271 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 266; 

7) radnym został wybrany: 
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― KALIŚCIAK Mieczysław, 

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 422; 

4) karty do głosowania wydano 216 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 211; 

7) radnym został wybrany: 

― ZACHARCZYK Sławomir, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 49. 

Wybory do Rady Gminy Mały Płock 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

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 osób, to jest 

55,82% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2198, to jest 98,21% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 40, 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 10, to jest 25,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 30, 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 263; 
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4) karty do głosowania wydano 168 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 166; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻELAZNY Wojciech, 

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 252; 

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: 

― KRASIŃSKI Stefan, 

z listy nr 16 KWW NIEZALEŻNY GMINY MAŁY PŁOCK. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 306; 

4) karty do głosowania wydano 155 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 154; 

7) radnym został wybrany: 

― SAWICKI Janusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 224; 

4) karty do głosowania wydano 145 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 138; 

7) radnym został wybrany: 

― CIEŚLUK Krzysztof, 

z listy nr 16 KWW NIEZALEŻNY GMINY MAŁY PŁOCK. 
 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 309; 

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: 

― ZDUŃCZYK Andrzej, 

z listy nr 15 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 194; 

4) karty do głosowania wydano 133 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 133; 

7) radną została wybrana: 

― STECZKOWSKA Bogumiła, 

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 404; 

4) karty do głosowania wydano 232 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 227; 

7) radną została wybrana: 

― ŻELAZNA Alina, 

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 266; 

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: 

― ZUZGA Karol, 
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z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 340; 

4) karty do głosowania wydano 196 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 196; 

7) radną została wybrana: 

― WĄDOŁOWSKA Anna, 

z listy nr 17 KWW GROMADZKI SŁAWOMIR. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 172; 

4) karty do głosowania wydano 101 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 99; 

7) radną została wybrana: 

― DUZIK Sylwia, 

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 232; 

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: 

― SUPIŃSKI Władysław, 

z listy nr 16 KWW NIEZALEŻNY GMINY MAŁY PŁOCK. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 224; 

4) karty do głosowania wydano 114 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 114; 
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6) głosów ważnych oddano 113; 

7) radnym został wybrany: 

― SENDROWSKI Marek, 

z listy nr 16 KWW NIEZALEŻNY GMINY MAŁY PŁOCK. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 245; 

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: 

― GÓRALCZYK Krzysztof Leszek, 

z listy nr 16 KWW NIEZALEŻNY GMINY MAŁY PŁOCK. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 186; 

4) karty do głosowania wydano 104 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 100; 

7) radną została wybrana: 

― RYDZEWSKA Grażyna, 

z listy nr 15 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 392; 

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: 

― GAŁĄZKA Jarosław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

 

Rozdział 50. 

Wybory do Rady Gminy Miastkowo 
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Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

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) 1695 osób, to jest 

50,43% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1656, to jest 97,70% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 39, 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 6, to jest 15,38%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 33, to jest 

84,62%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 250; 

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: 

― KAMIENOWSKI Sławomir, 

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 183; 

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: 

― ZAREMBA Patrycja, 

z listy nr 14 KWW SAMORZĄDY ŁOMŻYŃSKIE RAZEM. 
 



221 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 249; 

4) karty do głosowania wydano 109 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 105; 

7) radnym został wybrany: 

― CIECIERSKI 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 287; 

4) karty do głosowania wydano 171 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 166; 

7) radną została wybrana: 

― ZAJĄCZKOWSKA Danuta Małgorzata, 

z listy nr 15 KWW PRZYJAZNE MIASTKOWO. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 284; 

4) karty do głosowania wydano 143 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 140; 

7) radnym został wybrany: 

― BĄKOWSKI Rafał, 

z listy nr 15 KWW PRZYJAZNE MIASTKOWO. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 294; 

4) karty do głosowania wydano 164 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 162; 

7) radnym został wybrany: 

― IWANIAK Łukasz, 
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z listy nr 15 KWW PRZYJAZNE MIASTKOWO. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 206; 

4) karty do głosowania wydano 115 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 113; 

7) radnym został wybrany: 

― RUPACZ Henryk, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 158; 

4) karty do głosowania wydano 86 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 85; 

7) radnym został wybrany: 

― LACHOWSKI Sławomir, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 221; 

4) karty do głosowania wydano 112 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 110; 

7) radnym został wybrany: 

― BRZOSTEK Marek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 197; 

4) karty do głosowania wydano 92 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 90; 
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7) radną została wybrana: 

― WILK Bożena, 

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 152; 

4) karty do głosowania wydano 58 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 58; 

6) głosów ważnych oddano 55; 

7) radnym został wybrany: 

― KLIMEK Tomasz, 

z listy nr 14 KWW SAMORZĄDY ŁOMŻYŃSKIE RAZEM. 
 

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 61 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 61; 

6) głosów ważnych oddano 59; 

7) radną została wybrana: 

― PAWELCZYK Danuta, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 218; 

4) karty do głosowania wydano 110 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 109; 

7) radnym został wybrany: 

― GRUŻEWSKI Paweł Robert, 

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 271; 

4) karty do głosowania wydano 146 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 

6) głosów ważnych oddano 144; 

7) radną została wybrana: 

― BRZOSTEK Teresa, 

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 227; 

4) karty do głosowania wydano 112 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 108; 

7) radnym został wybrany: 

― PRZYCHODZIEŃ Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 51. 

Wybory do Rady Miejskiej w Michałowie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

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

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 3312 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3312 osób, to jest 

59,05% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3219, to jest 97,19% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 93, to jest 2,81% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 20, to jest 21,51%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 73, to jest 

78,49%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 
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1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 402; 

4) karty do głosowania wydano 253 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 248; 

7) radną została wybrana: 

― ANCIPIUK Maria Bożena, 

z listy nr 15 KWW MIESZKANIEC JEST NAJWAŻNIEJSZY. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 427; 

4) karty do głosowania wydano 295 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 288; 

7) radną została wybrana: 

― BIELENIA Nina, 

z listy nr 15 KWW MIESZKANIEC JEST NAJWAŻNIEJSZY. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 406, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 253 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

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

6) głosów ważnych oddano 250; 

7) radnym został wybrany: 

― BALCERZAK Ryszard, 

z listy nr 20 KWW ZJEDNOCZONA GMINA MICHAŁOWO. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 334; 

4) karty do głosowania wydano 192 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 189; 
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7) radną została wybrana: 

― JAROCKA Raisa, 

z listy nr 15 KWW MIESZKANIEC JEST NAJWAŻNIEJSZY. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 361; 

4) karty do głosowania wydano 252 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 249; 

7) radnym został wybrany: 

― GRYKO Bogdan, 

z listy nr 20 KWW ZJEDNOCZONA GMINA MICHAŁOWO. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 440; 

4) karty do głosowania wydano 239 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 239; 

6) głosów ważnych oddano 239; 

7) radnym został wybrany: 

― KONONCZUK Roman, 

z listy nr 16 KWW "ZGODA BUDUJE". 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 279; 

4) karty do głosowania wydano 172 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 169; 

7) radną została wybrana: 

― KAZBERUK Alina, 

z listy nr 15 KWW MIESZKANIEC JEST NAJWAŻNIEJSZY. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 390; 

4) karty do głosowania wydano 245 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 245; 

6) głosów ważnych oddano 236; 

7) radnym został wybrany: 

― OSTASZEWSKI Bogusław Andrzej, 

z listy nr 15 KWW MIESZKANIEC JEST NAJWAŻNIEJSZY. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 473; 

4) karty do głosowania wydano 260 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 251; 

7) radną została wybrana: 

― KUPRASZEWICZ Ewa, 

z listy nr 15 KWW MIESZKANIEC JEST NAJWAŻNIEJSZY. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 398; 

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: 

― GRZEGORCZUK Agnieszka Jadwiga, 

z listy nr 15 KWW MIESZKANIEC JEST NAJWAŻNIEJSZY. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

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 220; 

6) głosów ważnych oddano 205; 

7) radnym został wybrany: 

― NAZARKO Marek, 

z listy nr 15 KWW MIESZKANIEC JEST NAJWAŻNIEJSZY. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 455; 

4) karty do głosowania wydano 281 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 256; 

7) radną została wybrana: 

― BOCHEŃSKA Marlena Marzena, 

z listy nr 15 KWW MIESZKANIEC JEST NAJWAŻNIEJSZY. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 252; 

4) karty do głosowania wydano 143 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 142; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁUKSZA Waldemar, 

z listy nr 15 KWW MIESZKANIEC JEST NAJWAŻNIEJSZY. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 277; 

4) karty do głosowania wydano 130 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 126; 

7) radnym został wybrany: 

― CHARYTONIUK Marek, 

z listy nr 15 KWW MIESZKANIEC JEST NAJWAŻNIEJSZY. 
 

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 145 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 143; 

7) radnym został wybrany: 

― DĄBROWSKI Piotr, 

z listy nr 20 KWW ZJEDNOCZONA GMINA MICHAŁOWO. 
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Rozdział 52. 

Wybory do Rady Gminy Mielnik 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

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

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 1520 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1521 osób, to jest 

69,61% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1497, to jest 98,42% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 24, 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 12, to jest 50,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 12, to jest 

50,00%  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 141; 

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: 

― GACKI Artur, 

z listy nr 16 KWW ZROBIMY WIĘCEJ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 141; 

4) karty do głosowania wydano 114 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 114; 
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6) głosów ważnych oddano 113; 

7) radnym został wybrany: 

― ZALEWSKI Kamil Adrian, 

z listy nr 15 KWW ROZWOJU GMINY MIELNIK. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 181; 

4) karty do głosowania wydano 110 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 103; 

7) radnym został wybrany: 

― TEREBUN Witold, 

z listy nr 15 KWW ROZWOJU GMINY MIELNIK. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 151; 

4) karty do głosowania wydano 103 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 104; 

7) radną została wybrana: 

― SAWCZUK Alicja, 

z listy nr 16 KWW ZROBIMY WIĘCEJ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 174; 

4) karty do głosowania wydano 109 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 106; 

7) radnym został wybrany: 

― SZAREK Zdzisław, 

z listy nr 17 KWW NOWY POMYSŁ NA GMINĘ MIELNIK. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 163; 
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4) karty do głosowania wydano 111 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 109; 

7) radnym został wybrany: 

― HARBASZEWSKI Bogusław, 

z listy nr 19 KWW MIELNIK 2018. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 151; 

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: 

― KARBOWSKI Leszek Mateusz, 

z listy nr 16 KWW ZROBIMY WIĘCEJ. 
 

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 95 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 91; 

7) radnym został wybrany: 

― TOBOTA Kazimierz, 

z listy nr 16 KWW ZROBIMY WIĘCEJ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 112; 

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) radnym został wybrany: 

― BUTKIEWICZ Franciszek, 

z listy nr 15 KWW ROZWOJU GMINY MIELNIK. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 121, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 83 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

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

6) głosów ważnych oddano 82; 

7) radnym został wybrany: 

― PAWLUCZUK Witold, 

z listy nr 18 KWW SUTNO. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 132; 

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: 

― WEREMJEWICZ Jerzy, 

z listy nr 15 KWW ROZWOJU GMINY MIELNIK. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 187; 

4) karty do głosowania wydano 137 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 136; 

7) radnym został wybrany: 

― SELWESTROWICZ Jarosław, 

z listy nr 16 KWW ZROBIMY WIĘCEJ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 152; 

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: 

― PURA Paweł Grzegorz, 
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z listy nr 15 KWW ROZWOJU GMINY MIELNIK. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 92; 

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: 

― SZTEJMIEC Teresa, 

z listy nr 16 KWW ZROBIMY WIĘCEJ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 139; 

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: 

― REMESZ Wiesław, 

z listy nr 16 KWW ZROBIMY WIĘCEJ. 
 

 

Rozdział 53. 

Wybory do Rady Gminy Milejczyce 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1516. 

3. Karty do głosowania wydano 962 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 962 osób, to jest 63,46% 

uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 933, to jest 96,99% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 29, 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 6, to jest 20,69%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 23, to jest 

79,31%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
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3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 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 111; 

4) karty do głosowania wydano 79 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 76; 

7) radnym został wybrany: 

― ONIŚKIEWICZ Aleksander, 

z listy nr 15 KW SIEMIATYCKIE POROZUMIENIE WYBORCZE. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 108; 

4) karty do głosowania wydano 59 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 59; 

6) głosów ważnych oddano 56; 

7) radnym został wybrany: 

― BOJARSKI Piotr, 

z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 91; 

4) karty do głosowania wydano 58 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 58; 

6) głosów ważnych oddano 58; 

7) radnym został wybrany: 

― GALIMSKI Mikołaj, 

z listy nr 15 KW SIEMIATYCKIE POROZUMIENIE WYBORCZE. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 140; 

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: 

― GALIMSKI Jerzy Piotr, 

z listy nr 15 KW SIEMIATYCKIE POROZUMIENIE WYBORCZE. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 141; 

4) karty do głosowania wydano 101 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 97; 

7) radnym został wybrany: 

― SZCZEPANOWSKI Zygmunt, 

z listy nr 16 KWW GRAŻYNY JASZCZUK. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 120; 

4) karty do głosowania wydano 76 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 76; 

6) głosów ważnych oddano 75; 

7) radną została wybrana: 

― BLAKICKA Elżbieta Grażyna, 

z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 126; 

4) karty do głosowania wydano 70 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 68; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁOBODZIŃSKI Piotr, 

z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE. 
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8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 64; 

4) karty do głosowania wydano 38 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 38; 

6) głosów ważnych oddano 38; 

7) radnym został wybrany: 

― TOKAJUK Eugeniusz, 

z listy nr 16 KWW GRAŻYNY JASZCZUK. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 123; 

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: 

― ROSZCZENKO Mikołaj, 

z listy nr 15 KW SIEMIATYCKIE POROZUMIENIE WYBORCZE. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 81; 

4) karty do głosowania wydano 50 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 50; 

6) głosów ważnych oddano 49; 

7) radnym został wybrany: 

― ALEKSIEJUK Adam Roman, 

z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― SOBIESZUK Wiaczesław, 

z listy nr 15 KW SIEMIATYCKIE POROZUMIENIE WYBORCZE. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 91; 

4) karty do głosowania wydano 63 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 63; 

6) głosów ważnych oddano 63; 

7) radnym został wybrany: 

― ZARĘBA Witold, 

z listy nr 15 KW SIEMIATYCKIE POROZUMIENIE WYBORCZE. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 107; 

4) karty do głosowania wydano 61 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 62; 

6) głosów ważnych oddano 59; 

7) radną została wybrana: 

― GIERASIMIUK Agnieszka, 

z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 122; 

4) karty do głosowania wydano 81 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 76; 

7) radnym został wybrany: 

― DOBROWOLSKI Krzysztof, 

z listy nr 15 KW SIEMIATYCKIE POROZUMIENIE WYBORCZE. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 91; 

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) radnym został wybrany: 

― ZUBIK Mikołaj, 

z listy nr 15 KW SIEMIATYCKIE POROZUMIENIE WYBORCZE. 
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Rozdział 54. 

Wybory do Rady Miejskiej w Mońkach 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12405. 

3. Karty do głosowania wydano 5772 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5724 osób, to jest 

46,14% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 5518, to jest 96,40% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 206, to jest 3,60% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 29, to jest 14,08%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 177, to jest 

85,92%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 813; 

4) karty do głosowania wydano 440 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 432; 

7) radną została wybrana: 

― SKIBICKA Halina, 

z listy nr 18 KWW BMN 2018. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 851; 

4) karty do głosowania wydano 417 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 396; 

7) radną została wybrana: 
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― SAJKOWSKA Barbara, 

z listy nr 16 KWW CHPS. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 782; 

4) karty do głosowania wydano 381 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 357; 

7) radnym został wybrany: 

― JANKOWSKI Alojzy, 

z listy nr 18 KWW BMN 2018. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 998; 

4) karty do głosowania wydano 474 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 474; 

6) głosów ważnych oddano 454; 

7) radnym został wybrany: 

― DĄBROWSKI Paweł, 

z listy nr 18 KWW BMN 2018. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 853; 

4) karty do głosowania wydano 405 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 388; 

7) radną została wybrana: 

― WOJTKIELEWICZ Marianna, 

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 941; 

4) karty do głosowania wydano 349 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 348; 
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6) głosów ważnych oddano 328; 

7) radnym został wybrany: 

― KLEPACKI Edward Stanisław, 

z listy nr 16 KWW CHPS. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 761; 

4) karty do głosowania wydano 357 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 338; 

7) radnym został wybrany: 

― KAMIŃSKI Marek, 

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 723; 

4) karty do głosowania wydano 331 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 318; 

7) radną została wybrana: 

― BOGDAŃSKA Agata, 

z listy nr 18 KWW BMN 2018. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 719; 

4) karty do głosowania wydano 323 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 319; 

7) radną została wybrana: 

― IWANICKA Barbara Iwona, 

z listy nr 16 KWW CHPS. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 906; 
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4) karty do głosowania wydano 432 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 420; 

7) radnym został wybrany: 

― KUCZYŃSKI Tomasz, 

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 804; 

4) karty do głosowania wydano 354 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 344; 

7) radnym został wybrany: 

― TEKIEŃ Edward, 

z listy nr 16 KWW CHPS. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 901; 

4) karty do głosowania wydano 421 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 362; 

7) radnym został wybrany: 

― MONIUSZKO Władysław Marek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 648; 

4) karty do głosowania wydano 260 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 252; 

7) radnym został wybrany: 

― SIENKIEWICZ Krzysztof, 

z listy nr 18 KWW BMN 2018. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 779; 

4) karty do głosowania wydano 378 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 373; 

7) radnym został wybrany: 

― IWANICKI Marek, 

z listy nr 16 KWW CHPS. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 926; 

4) karty do głosowania wydano 450 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 437; 

7) radnym został wybrany: 

― SZYPCIO Paweł, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 55. 

Wybory do Rady Gminy Narew 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2792. 

3. Karty do głosowania wydano 1518 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1507 osób, to jest 

53,98% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1463, to jest 97,08% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 44, 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 7, to jest 15,91%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 37, to jest 

84,09%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 8, 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 230; 

4) karty do głosowania wydano 132 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 125; 

7) radnym został wybrany: 

― WOJCIECHOWSKI Tomasz, 

z listy nr 16 KWW PS REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ. 
 

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 92 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 86; 

7) radnym został wybrany: 

― SZYMANIUK Marcin, 

z listy nr 16 KWW PS REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 216; 

4) karty do głosowania wydano 120 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 114; 

7) radną została wybrana: 

― IWANIUK Zenaida, 

z listy nr 16 KWW PS REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 197; 

4) karty do głosowania wydano 127 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126; 
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6) głosów ważnych oddano 123; 

7) radnym został wybrany: 

― GRYNIEWICKI Jan, 

z listy nr 17 KWW DZIAŁAJMY RAZEM. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 184; 

4) karty do głosowania wydano 114 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 107; 

7) radną została wybrana: 

― LEONOWICZ Aneta, 

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 194; 

4) karty do głosowania wydano 106 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 104; 

7) radną została wybrana: 

― CHODAKOWSKA Lucyna, 

z listy nr 15 KWW NOWA NAREW. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 326; 

4) karty do głosowania wydano 207 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 207; 

6) głosów ważnych oddano 204; 

7) radną została wybrana: 

― FILIPIUK Agnieszka Marzanna, 

z listy nr 16 KWW PS REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 



245 

― SZELENGOWICZ Michał Mateusz, 

z listy nr 15 KWW NOWA NAREW. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 169; 

4) karty do głosowania wydano 95 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 85; 

7) radną została wybrana: 

― KRYSZEŃ Anna, 

z listy nr 15 KWW NOWA NAREW. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 250; 

4) karty do głosowania wydano 128 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 127; 

7) radną została wybrana: 

― SKOKIN Maria, 

z listy nr 15 KWW NOWA NAREW. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 213; 

4) karty do głosowania wydano 103 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 99; 

7) radną została wybrana: 

― MONACH Paulina, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 175; 

4) karty do głosowania wydano 87 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 87; 
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6) głosów ważnych oddano 86; 

7) radną została wybrana: 

― SAWICKA-ANDRZEJUK Sylwia, 

z listy nr 15 KWW NOWA NAREW. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― PODGÓRSKA Anna, 

z listy nr 16 KWW PS REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 245; 

4) karty do głosowania wydano 122 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 119; 

7) radnym został wybrany: 

― SELWESTRUK Eugeniusz, 

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 220; 

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: 

― JAKONIUK Anna, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

 

Rozdział 56. 

Wybory do Rady Gminy Narewka 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3164. 
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3. Karty do głosowania wydano 1933 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1934 osób, to jest 

61,13% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1887, to jest 97,57% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 47, to jest 2,43% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 10, to jest 21,28%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 37, to jest 

78,72%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 221; 

4) karty do głosowania wydano 143 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 143; 

7) radnym został wybrany: 

― ROMAŃCZUK Anatol, 

z listy nr 15 KWW PS REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 190; 

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: 

― MISZCZUK Klaudia, 

z listy nr 15 KWW PS REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 203; 
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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 124; 

7) radnym został wybrany: 

― ZDANOWSKI Aleksander, 

z listy nr 15 KWW PS REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ. 
 

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 103 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 101; 

7) radnym został wybrany: 

― NIEŚCIERUK Paweł, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNA NAREWKA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 236; 

4) karty do głosowania wydano 143 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 140; 

7) radnym został wybrany: 

― STEPANIUK Sławomir, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNA NAREWKA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 235; 

4) karty do głosowania wydano 143 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 137; 

7) radną została wybrana: 

― SZWARC Katarzyna, 

z listy nr 15 KWW PS REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 268; 

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) radnym został wybrany: 

― MOROZ Józef, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNA NAREWKA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 169; 

4) karty do głosowania wydano 89 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 89; 

7) radną została wybrana: 

― BONDARUK Wioletta Renata, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNA NAREWKA. 
 

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 155 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 153; 

7) radną została wybrana: 

― BIRYCKA Barbara, 

z listy nr 15 KWW PS REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 203; 

4) karty do głosowania wydano 126 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 122; 

7) radną została wybrana: 

― ŁUKSZA Mirosława, 

z listy nr 15 KWW PS REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ. 
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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 86 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 84; 

7) radnym został wybrany: 

― CHARKIEWICZ Aleksander, 

z listy nr 16 KWW WSPÓLNA NAREWKA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 236; 

4) karty do głosowania wydano 136 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 135; 

7) radną została wybrana: 

― GIERYNG Agnieszka Maria, 

z listy nr 15 KWW PS REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 170; 

4) karty do głosowania wydano 107 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 98; 

7) radnym został wybrany: 

― SADOWSKI 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 185; 

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: 

― CIEŁUSZECKI Jan, 
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z listy nr 15 KWW PS REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 272; 

4) karty do głosowania wydano 160 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 155; 

7) radną została wybrana: 

― MAKSYMIUK Irena, 

z listy nr 15 KWW PS REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ. 
 

 

Rozdział 57. 

Wybory do Rady Gminy w Nowych Piekutach 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3203. 

3. Karty do głosowania wydano 2168 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2167 osób, to jest 

67,66% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2137, to jest 98,62% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 30, to jest 1,38% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 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. 

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 217; 

4) karty do głosowania wydano 140 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 139; 

6) głosów ważnych oddano 138; 

7) radnym został wybrany: 

― KOZŁOWSKI Wiesław, 

z listy nr 17 KWW TADEUSZA KRUSZEWSKIEGO. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 211; 

4) karty do głosowania wydano 144 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 141; 

7) radnym został wybrany: 

― RADZISZEWSKI Andrzej, 

z listy nr 16 KWW MARKA KACZYŃSKIEGO. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 206; 

4) karty do głosowania wydano 143 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 141; 

7) radną została wybrana: 

― POGORZELSKA Eugenia, 

z listy nr 16 KWW MARKA KACZYŃSKIEGO. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 212; 

4) karty do głosowania wydano 142 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 139; 

7) radnym został wybrany: 

― FALKOWSKI Robert Stanisław, 

z listy nr 18 KWW JEDNOŚĆ I SAMORZĄDNOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 172; 

4) karty do głosowania wydano 135 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 134; 

7) radnym został wybrany: 

― ZARĘBA Witold, 

z listy nr 16 KWW MARKA KACZYŃSKIEGO. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 200; 

4) karty do głosowania wydano 154 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 152; 

7) radną została wybrana: 

― NIEMYJSKA Anna, 

z listy nr 19 KWW ANNY NIEMYJSKIEJ. 
 

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 148 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻOCHOWSKI Artur, 

z listy nr 16 KWW MARKA KACZYŃSKIEGO. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 235; 

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: 

― MARKOWSKI Wiesław, 

z listy nr 16 KWW MARKA KACZYŃSKIEGO. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 226; 

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: 

― KUNICKI Krzysztof, 

z listy nr 16 KWW MARKA KACZYŃSKIEGO. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 188; 

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: 

― ŚLIWOWSKI Daniel, 

z listy nr 18 KWW JEDNOŚĆ I SAMORZĄDNOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 221; 

4) karty do głosowania wydano 135 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 132; 

7) radnym został wybrany: 

― BRZOZOWSKI Wiesław, 

z listy nr 16 KWW MARKA KACZYŃSKIEGO. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 276; 

4) karty do głosowania wydano 196 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 196; 

7) radnym został wybrany: 

― BRZOZOWSKI Kazimierz, 
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z listy nr 16 KWW MARKA KACZYŃSKIEGO. 
 

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 175 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 172; 

7) radnym został wybrany: 

― JABŁOŃSKI Czesław, 

z listy nr 16 KWW MARKA KACZYŃSKIEGO. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 174; 

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: 

― DRĄGOWSKI Jacek, 

z listy nr 16 KWW MARKA KACZYŃSKIEGO. 
 

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 114 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 111; 

7) radnym został wybrany: 

― GRODZKI Leszek, 

z listy nr 16 KWW MARKA KACZYŃSKIEGO. 
 

 

Rozdział 58. 

Wybory do Rady Gminy Nowinka 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 



256 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2212. 

3. Karty do głosowania wydano 1372 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1371 osób, to jest 

61,98% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1360, to jest 99,20% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 11, to jest 0,80% 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 9,09%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 10, to jest 

90,91%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 13, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 122; 

4) karty do głosowania wydano 67 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 67; 

7) radną została wybrana: 

― AUGUSTYNOWICZ Jolanta Helena, 

z listy nr 18 KWW RAZEM DLA GMINY NOWINKA. 
 

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 89 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 88; 

7) radną została wybrana: 

― KŁACZKOWSKA Elżbieta, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 128; 

4) karty do głosowania wydano 90 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 90; 

7) radnym został wybrany: 

― BUJKOWSKI Jan, 

z listy nr 18 KWW RAZEM DLA GMINY NOWINKA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 180; 

4) karty do głosowania wydano 104 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 104; 

7) radną została wybrana: 

― OSTROKOŁOWICZ Dorota Elżbieta, 

z listy nr 18 KWW RAZEM DLA GMINY NOWINKA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 145; 

4) karty do głosowania wydano 97 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 96; 

7) radnym został wybrany: 

― MIKOŁAJCZYK Stanisław, 

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 136; 

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: 

― CWALIŃSKA Katarzyna, 
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z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 100; 

4) karty do głosowania wydano 58 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 58; 

6) głosów ważnych oddano 58; 

7) radnym został wybrany: 

― STRĘKOWSKI Szczepan, 

z listy nr 17 KWW DOBRY WYBÓR. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 195; 

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: 

― WARSIEWICZ Agnieszka, 

z listy nr 18 KWW RAZEM DLA GMINY NOWINKA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 188; 

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) radną została wybrana: 

― JAGŁOWSKA Ilona, 

z listy nr 17 KWW DOBRY WYBÓR. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 163; 

4) karty do głosowania wydano 102 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 100; 
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7) radnym został wybrany: 

― DZIENIS Piotr, 

z listy nr 17 KWW DOBRY WYBÓR. 
 

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 111 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 111; 

7) radnym został wybrany: 

― CHRULSKI Marcin, 

z listy nr 17 KWW DOBRY WYBÓR. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 143; 

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: 

― STATKIEWICZ Krystyna Anna, 

z listy nr 18 KWW RAZEM DLA GMINY NOWINKA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― URBANOWICZ Beata, 

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 212; 

4) karty do głosowania wydano 100 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 97; 

7) radnym został wybrany: 

― WOJCIECHOWSKI Kamil, 
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z listy nr 18 KWW RAZEM DLA GMINY NOWINKA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 169; 

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: 

― CHMIELEWSKI Mieczysław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 59. 

Wybory do Rady Miejskiej w Nowogrodzie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

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) 1867 osób, to jest 

57,09% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1809, to jest 96,89% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 58, 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 10, to jest 17,24%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 48, to jest 

82,76%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

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

6) głosów ważnych oddano 88; 

7) radnym został wybrany: 

― KOZIKOWSKI Michał, 

z listy nr 17 KWW „RAZEM DLA DOBRA WSZYSTKICH”. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 182; 

4) karty do głosowania wydano 87 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 85; 

7) radną została wybrana: 

― PARZYCH Urszula, 

z listy nr 17 KWW „RAZEM DLA DOBRA WSZYSTKICH”. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 245; 

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: 

― DZBEŃSKI Janusz, 

z listy nr 14 KWW ROMANA TYSZKI. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 244; 

4) karty do głosowania wydano 153 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 146; 

7) radnym został wybrany: 

― NIKSA Łukasz, 

z listy nr 17 KWW „RAZEM DLA DOBRA WSZYSTKICH”. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 269; 

4) karty do głosowania wydano 154 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 153; 

7) radnym został wybrany: 

― SKRODZKI Wiesław, 

z listy nr 14 KWW ROMANA TYSZKI. 
 

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 127 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 119; 

7) radnym został wybrany: 

― CHĘTNIK Bogdan, 

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 200; 

4) karty do głosowania wydano 133 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 133; 

7) radną została wybrana: 

― KRAJEWSKA Anna, 

z listy nr 17 KWW „RAZEM DLA DOBRA WSZYSTKICH”. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 218; 

4) karty do głosowania wydano 107 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 102; 

7) radnym został wybrany: 

― ZAWADA Tadeusz, 

z listy nr 15 KWW ZIEMIA NOWOGRODZKA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 
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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 95; 

7) radną została wybrana: 

― ZIARNO Grażyna, 

z listy nr 17 KWW „RAZEM DLA DOBRA WSZYSTKICH”. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 209; 

4) karty do głosowania wydano 138 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 130; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWALCZYK Tomasz, 

z listy nr 17 KWW „RAZEM DLA DOBRA WSZYSTKICH”. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 250; 

4) karty do głosowania wydano 123 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 118; 

7) radnym został wybrany: 

― NALEWAJEK Wiktor, 

z listy nr 17 KWW „RAZEM DLA DOBRA WSZYSTKICH”. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 226; 

4) karty do głosowania wydano 143 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 135; 

7) radną została wybrana: 

― JANKOWSKA Agnieszka, 
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z listy nr 17 KWW „RAZEM DLA DOBRA WSZYSTKICH”. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 215; 

4) karty do głosowania wydano 110 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 105; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻEBROWSKI Adrian, 

z listy nr 17 KWW „RAZEM DLA DOBRA WSZYSTKICH”. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 251; 

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: 

― BRZOSTEK Wioletta Agnieszka, 

z listy nr 17 KWW „RAZEM DLA DOBRA WSZYSTKICH”. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 204; 

4) karty do głosowania wydano 138 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 137; 

7) radnym został wybrany: 

― CWALINA Daniel, 

z listy nr 17 KWW „RAZEM DLA DOBRA WSZYSTKICH”. 
 

 

Rozdział 60. 

Wybory do Rady Gminy Nowy Dwór 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2035, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 1428 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1428 osób, to jest 

70,17% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1409, to jest 98,67% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 19, to jest 1,33% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 8, to jest 42,11%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

57,89%  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 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 13, nr 14, w 

których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 170; 

4) karty do głosowania wydano 125 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 124; 

7) radnym został wybrany: 

― DROŻDŻEJKO Paweł, 

z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE ANDRZEJA HUMIENNEGO. 
 

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 124 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 119; 

7) radną została wybrana: 

― STASIULEWICZ Elżbieta, 
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z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE ANDRZEJA HUMIENNEGO. 
 

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 128 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 124; 

7) radną została wybrana: 

― KULMACZEWSKA Krystyna, 

z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE ANDRZEJA HUMIENNEGO. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 94; 

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: 

― BUBIENKO Roman, 

z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE ANDRZEJA HUMIENNEGO. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 175; 

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: 

― MOŻEJKO Marcin, 

z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE ANDRZEJA HUMIENNEGO. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 113, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 79 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 79; 

6) głosów ważnych oddano 78; 

7) radnym został wybrany: 

― RYSZKIEWICZ Mirosław, 

z listy nr 18 KWW RAZEM DLA NOWEGO DWORU. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 178; 

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: 

― ANDRUKIEWICZ Piotr Adam, 

z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE ANDRZEJA HUMIENNEGO. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 169; 

4) karty do głosowania wydano 130 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 128; 

7) radną została wybrana: 

― RUTKOWSKA Grażyna Danuta, 

z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE ANDRZEJA HUMIENNEGO. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 182; 

4) karty do głosowania wydano 135 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 134; 

7) radnym został wybrany: 

― SZCZURKO Daniel, 

z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE ANDRZEJA HUMIENNEGO. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 



268 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 120; 

4) karty do głosowania wydano 83 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 83; 

7) radną została wybrana: 

― KALENIK Katarzyna, 

z listy nr 18 KWW RAZEM DLA NOWEGO DWORU. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 170; 

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: 

― GAWRYLIK Przemysław, 

z listy nr 18 KWW RAZEM DLA NOWEGO DWORU. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 140; 

4) karty do głosowania wydano 93 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 92; 

7) radną została wybrana: 

― BOBRYK Maria, 

z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE ANDRZEJA HUMIENNEGO. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― RADUCHA Mirosław, 

z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE ANDRZEJA HUMIENNEGO. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― SOBOLEWSKI Stanisław, 
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z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE ANDRZEJA HUMIENNEGO. 
 

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 131 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 130; 

7) radnym został wybrany: 

― RUSIECKI Kazimierz, 

z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE ANDRZEJA HUMIENNEGO. 
 

 

Rozdział 61. 

Wybory do Rady Gminy Nurzec-Stacja 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

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) 1710 osób, to jest 

50,12% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1660, to jest 97,08% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 50, 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 12, to jest 24,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 38, 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: 

1) wybory odbyły się; 

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

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: 

― OLESIŃSKI Zbigniew Mirosław, 

z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 217, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi; 

4) karty do głosowania wydano 127 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

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

6) głosów ważnych oddano 121; 

7) radnym został wybrany: 

― PODBIELSKI Zenon, 

z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE. 
 

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 123 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 116; 

7) radnym został wybrany: 

― WOJTKOWSKI Wojciech, 

z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE. 
 

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 110 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 107; 

7) radną została wybrana: 

― WAKULUK Irena, 
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z listy nr 16 KW SIEMIATYCKIE POROZUMIENIE WYBORCZE. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 218; 

4) karty do głosowania wydano 139 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 137; 

7) radnym został wybrany: 

― PAWŁOWSKI Roman, 

z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE. 
 

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 106; 

7) radnym został wybrany: 

― SZPAŃSKI Jan, 

z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 223; 

4) karty do głosowania wydano 98 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 92; 

7) radnym został wybrany: 

― BARTOSIUK Mieczysław, 

z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 301; 

4) karty do głosowania wydano 145 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 136; 
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7) radnym został wybrany: 

― LEONIUK Tomasz, 

z listy nr 16 KW SIEMIATYCKIE POROZUMIENIE WYBORCZE. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 205; 

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: 

― GRZYB Kamil, 

z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 322; 

4) karty do głosowania wydano 148 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radnym został wybrany: 

― PUTKO Aleksander, 

z listy nr 16 KW SIEMIATYCKIE POROZUMIENIE WYBORCZE. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 189; 

4) karty do głosowania wydano 85 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 80; 

7) radną została wybrana: 

― JURCZAK Izabela Marzena, 

z listy nr 16 KW SIEMIATYCKIE POROZUMIENIE WYBORCZE. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 182; 

4) karty do głosowania wydano 96 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 96; 

6) głosów ważnych oddano 96; 

7) radnym został wybrany: 

― BONDARENKO Włodzimierz, 

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 150; 

4) karty do głosowania wydano 80 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 80; 

6) głosów ważnych oddano 80; 

7) radnym został wybrany: 

― WIKTORUK Grzegorz, 

z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 268; 

4) karty do głosowania wydano 124 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 123; 

7) radnym został wybrany: 

― OLESIUK Jerzy, 

z listy nr 16 KW SIEMIATYCKIE POROZUMIENIE WYBORCZE. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 228; 

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: 

― DUBIŃSKI Aleksander, 

z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE. 
 

 

Rozdział 62. 

Wybory do Rady Gminy Orla 
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Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

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 osób, to jest 

69,21% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1714, to jest 98,39% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 28, to jest 1,61% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 8, to jest 28,57%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20, 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 212; 

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: 

― CHMIELEWSKI Marek, 

z listy nr 17 KWW MIESZKAŃCY GMINY ORLA. 
 

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 133 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 133; 

7) radnym został wybrany: 

― SACHAREWICZ Sławomir, 

z listy nr 17 KWW MIESZKAŃCY GMINY ORLA. 
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3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 201; 

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: 

― ODZIJEWICZ Tomasz, 

z listy nr 18 KWW KOALICJA BIELSKA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 181; 

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: 

― WARCHOŁ Grzegorz, 

z listy nr 17 KWW MIESZKAŃCY GMINY ORLA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 125; 

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: 

― KLIN Aleksander, 

z listy nr 18 KWW KOALICJA BIELSKA. 
 

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 114 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 113; 

7) radną została wybrana: 

― KOWALSKA Barbara, 
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z listy nr 18 KWW KOALICJA BIELSKA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 200; 

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: 

― KORZUN Jarosław Dariusz, 

z listy nr 17 KWW MIESZKAŃCY GMINY ORLA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 170; 

4) karty do głosowania wydano 115 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 113; 

7) radną została wybrana: 

― ZAGROBSKA Anna, 

z listy nr 18 KWW KOALICJA BIELSKA. 
 

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 141 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 137; 

7) radną została wybrana: 

― ŁOŻECKA Anna, 

z listy nr 18 KWW KOALICJA BIELSKA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 158; 

4) karty do głosowania wydano 122 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 120; 
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7) radnym został wybrany: 

― WASILUK Dariusz, 

z listy nr 17 KWW MIESZKAŃCY GMINY ORLA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 159; 

4) karty do głosowania wydano 103 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 101; 

7) radną została wybrana: 

― DOLINA SULIMA Krystyna, 

z listy nr 18 KWW KOALICJA BIELSKA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 185; 

4) karty do głosowania wydano 132 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 126; 

7) radną została wybrana: 

― OSTAPCZUK Marzena, 

z listy nr 17 KWW MIESZKAŃCY GMINY ORLA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 122; 

4) karty do głosowania wydano 76 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 76; 

6) głosów ważnych oddano 75; 

7) radnym został wybrany: 

― GOŁUB Marek, 

z listy nr 17 KWW MIESZKAŃCY GMINY ORLA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 95; 

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) radnym został wybrany: 

― ŻEBROWSKI Andrzej Bogusław, 

z listy nr 17 KWW MIESZKAŃCY GMINY ORLA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 163; 

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) radną została wybrana: 

― SAJEWICZ Maria, 

z listy nr 18 KWW KOALICJA BIELSKA. 
 

 

Rozdział 63. 

Wybory do Rady Gminy w Perlejewie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

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 osób, to jest 

54,98% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1328, to jest 98,66% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 18, to jest 1,34% 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 55,56%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8, to jest 

44,44%  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: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 207; 

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: 

― RADZISZEWSKI Bogdan, 

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 143; 

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: 

― RYCIUK Rafał, 

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 167; 

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: 

― KOC Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

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

― MOCZULSKI Przemysław, 
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z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 166; 

4) karty do głosowania wydano 95 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 95; 

7) radnym został wybrany: 

― MOCZULSKI Bogdan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 149; 

4) karty do głosowania wydano 80 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 80; 

6) głosów ważnych oddano 78; 

7) radną została wybrana: 

― BORZYM Barbara, 

z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 181; 

4) karty do głosowania wydano 98 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 97; 

7) radnym został wybrany: 

― PONIATOWSKI Robert Tomasz, 

z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 171; 

4) karty do głosowania wydano 89 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 85; 
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7) radnym został wybrany: 

― KAZIMIERCZUK Józef, 

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 180; 

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: 

― LESZCZYŃSKI Łukasz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 93; 

4) karty do głosowania wydano 55 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 55; 

6) głosów ważnych oddano 55; 

7) radnym został wybrany: 

― ILCZUK Zbigniew Stanisław, 

z listy nr 15 KW SIEMIATYCKIE POROZUMIENIE WYBORCZE. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 244; 

4) karty do głosowania wydano 124 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 124; 

7) radną została wybrana: 

― KOŚCIJAŃCZUK Agnieszka Monika, 

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 150; 

4) karty do głosowania wydano 85 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 85; 

6) głosów ważnych oddano 84; 

7) radnym został wybrany: 

― PARZONKO Krzysztof, 

z listy nr 15 KW SIEMIATYCKIE POROZUMIENIE WYBORCZE. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 113; 

4) karty do głosowania wydano 65 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 65; 

7) radną została wybrana: 

― JÓŹWIAK Elżbieta, 

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 160; 

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: 

― PIETRANIK Beata, 

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 157; 

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) radnym został wybrany: 

― TRUSIAK Waldemar, 

z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE. 
 

 

Rozdział 64. 

Wybory do Rady Gminy Piątnica 
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Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9705. 

3. Karty do głosowania wydano 4364 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4353 osób, to jest 

44,85% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 4254, to jest 97,73% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 99, to jest 2,27% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 32, to jest 32,32%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

67,68%  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 614; 

4) karty do głosowania wydano 326 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 311; 

7) radną została wybrana: 

― CHABEREK Karolina, 

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 625; 

4) karty do głosowania wydano 307 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 304; 

7) radnym został wybrany: 

― ZDUŃCZYK Piotr, 
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z listy nr 15 KWW "W SŁUŻBIE MIESZKAŃCOM JACKA 

BIEŃCZYKA". 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 583; 

4) karty do głosowania wydano 307 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 306; 

6) głosów ważnych oddano 297; 

7) radnym został wybrany: 

― FLORCZYK Tomasz, 

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 1201; 

4) karty do głosowania wydano 308 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 301; 

7) radnym został wybrany: 

― DYMEK Andrzej, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 615; 

4) karty do głosowania wydano 306 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 306; 

6) głosów ważnych oddano 298; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚWIDERSKI Andrzej, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 595; 

4) karty do głosowania wydano 316 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 316; 
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6) głosów ważnych oddano 311; 

7) radnym został wybrany: 

― DĄBROWSKI Adam Robert, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 531; 

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: 

― POKROPOWICZ Jarosław, 

z listy nr 15 KWW "W SŁUŻBIE MIESZKAŃCOM JACKA 

BIEŃCZYKA". 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 585; 

4) karty do głosowania wydano 326 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 326; 

6) głosów ważnych oddano 322; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚMIAROWSKI Karol, 

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 460; 

4) karty do głosowania wydano 246 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 242; 

7) radną została wybrana: 

― DOMITRZ Urszula, 

z listy nr 17 KWW URSZULI DOMITRZ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 511; 

4) karty do głosowania wydano 303 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 299; 

7) radnym został wybrany: 

― KOPCZEWSKI Jan, 

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 440; 

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: 

― SOBUTA Marcin, 

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 546; 

4) karty do głosowania wydano 269 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 262; 

7) radnym został wybrany: 

― WEBER Krzysztof, 

z listy nr 15 KWW "W SŁUŻBIE MIESZKAŃCOM JACKA 

BIEŃCZYKA". 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1201; 

4) karty do głosowania wydano 354 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 342; 

6) głosów ważnych oddano 337; 

7) radnym został wybrany: 

― KONOPKO Marek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
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14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 617; 

4) karty do głosowania wydano 322 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 310; 

7) radnym został wybrany: 

― MROCZKOWSKI Sławomir, 

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 581; 

4) karty do głosowania wydano 226 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 220; 

7) radną została wybrana: 

― KOMOROWSKA Agnieszka Alicja, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 65. 

Wybory do Rady Gminy Płaska 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 636. 

3. Karty do głosowania wydano 385 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 382 osób, to jest 60,06% 

uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 376, to jest 98,43% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 6, to jest 1,57% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 1, to jest 16,67%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5, to jest 

83,33%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 
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7. Głosowania nie przeprowadzono w 10 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 1, nr 2, nr 

3, nr 4, nr 6, nr 7, nr 8, nr 10, 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) radnym został wybrany: 

― JADESZKO Andrzej, 

z listy nr 17 KWW DOBRY WYBÓR. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― DEMSKI Grzegorz Tadeusz, 

z listy nr 17 KWW DOBRY WYBÓR. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― ABRYCKA Anna, 

z listy nr 17 KWW DOBRY WYBÓR. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― WASILEWSKI Tadeusz Jerzy, 

z listy nr 17 KWW DOBRY WYBÓR. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 184; 

4) karty do głosowania wydano 131 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 129; 

7) radną została wybrana: 

― POLKOWSKA Alicja, 
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z listy nr 17 KWW DOBRY WYBÓR. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― ŚLUŻYŃSKA Katarzyna, 

z listy nr 17 KWW DOBRY WYBÓR. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― LESIECKI Stanisław, 

z listy nr 17 KWW DOBRY WYBÓR. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― TARASIEWICZ Aneta, 

z listy nr 17 KWW DOBRY WYBÓR. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 121; 

4) karty do głosowania wydano 73 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 72; 

7) radną została wybrana: 

― SKUBIS Edyta Agnieszka, 

z listy nr 18 KWW PŁASKA - WSPÓLNA SPRAWA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― KUŹNICKA Dorota, 

z listy nr 17 KWW DOBRY WYBÓR. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 77; 

4) karty do głosowania wydano 41 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 41; 

6) głosów ważnych oddano 41; 

7) radnym został wybrany: 

― OKUNIEWSKI Jerzy Jan, 

z listy nr 17 KWW DOBRY WYBÓR. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 131; 

4) karty do głosowania wydano 61 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 58; 

6) głosów ważnych oddano 57; 

7) radnym został wybrany: 

― JUSZKIEWICZ Marek Kazimierz, 

z listy nr 18 KWW PŁASKA - WSPÓLNA SPRAWA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― WYDRA Piotr, 

z listy nr 17 KWW DOBRY WYBÓR. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 123; 

4) karty do głosowania wydano 79 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 77; 

7) radnym został wybrany: 

― BAGIŃSKI Jan, 

z listy nr 17 KWW DOBRY WYBÓR. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
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― SŁAWIŃSKA Mirosława Teresa, 

z listy nr 17 KWW DOBRY WYBÓR. 
 

 

Rozdział 66. 

Wybory do Rady Gminy Poświętne 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2516. 

3. Karty do głosowania wydano 1494 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1492 osób, to jest 

59,30% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1464, to jest 98,12% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 28, 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 10, to jest 35,71%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18, to jest 

64,29%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

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

których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 264; 

4) karty do głosowania wydano 185 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 180; 

7) radnym został wybrany: 

― MUCHA Andrzej, 

z listy nr 16 KWW RYSZARD ŁAPIŃSKI. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 153; 

4) karty do głosowania wydano 89 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 89; 

7) radnym został wybrany: 

― GOŁĘBIEWSKI Wiesław, 

z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― ROSZKOWSKI Wojciech Feliks, 

z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 181; 

4) karty do głosowania wydano 93 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 89; 

7) radnym został wybrany: 

― MOJZEL Łukasz, 

z listy nr 16 KWW RYSZARD ŁAPIŃSKI. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 193; 

4) karty do głosowania wydano 122 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 120; 

7) radnym został wybrany: 

― DZIERŻEK Andrzej, 

z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

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: 

― BRZOZOWSKI Stanisław, 

z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― ŁAPIŃSKI Zbigniew, 

z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 163; 

4) karty do głosowania wydano 103 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 98; 

7) radnym został wybrany: 

― TWAROWSKI Marcin Piotr, 

z listy nr 16 KWW RYSZARD ŁAPIŃSKI. 
 

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 111 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 111; 

7) radnym został wybrany: 

― RZEPNY Mariusz, 

z listy nr 16 KWW RYSZARD ŁAPIŃSKI. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 209; 

4) karty do głosowania wydano 133 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 133; 
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6) głosów ważnych oddano 131; 

7) radnym został wybrany: 

― STAŃCZUK Marcin Maciej, 

z listy nr 16 KWW RYSZARD ŁAPIŃSKI. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 271; 

4) karty do głosowania wydano 142 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 140; 

7) radną została wybrana: 

― TOKARZ Elżbieta, 

z listy nr 16 KWW RYSZARD ŁAPIŃSKI. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 234; 

4) karty do głosowania wydano 138 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 134; 

7) radnym został wybrany: 

― TOMASZEWSKI Paweł, 

z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 145; 

4) karty do głosowania wydano 73 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 72; 

7) radną została wybrana: 

― OSTROWSKA Agnieszka, 

z listy nr 16 KWW RYSZARD ŁAPIŃSKI. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 231; 
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4) karty do głosowania wydano 137 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 134; 

7) radnym został wybrany: 

― KLIMASZEWSKI Piotr, 

z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNOŚĆ. 
 

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 70 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 70; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚWIERŻEWSKI Jacek, 

z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNOŚĆ. 
 

 

Rozdział 67. 

Wybory do Rady Gminy Przerośl 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

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) 1475 osób, to jest 

60,45% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1449, to jest 98,24% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 26, to jest 1,76% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 7, to jest 26,92%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 19, to jest 

73,08%  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 
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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 123 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 122; 

7) radnym został wybrany: 

― MILEWSKI Sylwester, 

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 128; 

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: 

― SZUPIEŃ Szymon Tomasz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 168; 

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: 

― LEOŃCZUK Kazimierz, 

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 210; 

4) karty do głosowania wydano 110 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 109; 

7) radnym został wybrany: 

― STOPKO Adam, 
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z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 186; 

4) karty do głosowania wydano 109 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 112; 

7) radnym został wybrany: 

― SERAFIN Sławomir, 

z listy nr 15 KWW TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ NASZEJ GMINY. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 159; 

4) karty do głosowania wydano 90 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 85; 

7) radną została wybrana: 

― PUZA Anna, 

z listy nr 15 KWW TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ NASZEJ GMINY. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 152; 

4) karty do głosowania wydano 91 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 92; 

7) radnym został wybrany: 

― RADZEWICZ Wiesław, 

z listy nr 15 KWW TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ NASZEJ GMINY. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 123; 

4) karty do głosowania wydano 76 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 74; 
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7) radnym został wybrany: 

― WIŚNIEWSKI Marek, 

z listy nr 15 KWW TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ NASZEJ GMINY. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 109; 

4) karty do głosowania wydano 74 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 69; 

7) radnym został wybrany: 

― BYTOWSKI Adam, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 204; 

4) karty do głosowania wydano 110 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 104; 

7) radnym został wybrany: 

― PODZIEWSKI Kamil, 

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 128; 

4) karty do głosowania wydano 86 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 88; 

7) radną została wybrana: 

― WOLIŃSKA Monika, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 167; 

4) karty do głosowania wydano 109 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 108; 

6) głosów ważnych oddano 106; 

7) radnym został wybrany: 

― DYCZEWSKI Piotr Zygmunt, 

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 163; 

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: 

― KOWALEWSKI Andrzej, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 179; 

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) radnym został wybrany: 

― SAMSEL Damian, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 166; 

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: 

― GAJDA-PSTRZOCH Maria Jolanta, 

z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE I ROZWÓJ. 
 

 

Rozdział 68. 

Wybory do Rady Gminy Przytuły 
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Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1745. 

3. Karty do głosowania wydano 940 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 940 osób, to jest 53,87% 

uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 923, to jest 98,19% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 17, 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 5, to jest 29,41%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 12, to jest 

70,59%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 138; 

4) karty do głosowania wydano 56 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 55; 

7) radną została wybrana: 

― PRZESTRZELSKA Regina, 

z listy nr 14 KWW GMINY PRZYTUŁY 2018. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 85; 

4) karty do głosowania wydano 38 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 38; 

6) głosów ważnych oddano 35; 

7) radnym został wybrany: 

― CIMOCHOWSKI Piotr Mateusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
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3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 129; 

4) karty do głosowania wydano 69 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 68; 

7) radnym został wybrany: 

― TRZASKA Andrzej, 

z listy nr 14 KWW GMINY PRZYTUŁY 2018. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 144; 

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: 

― DUCHNOWSKI 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 103; 

4) karty do głosowania wydano 58 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 58; 

6) głosów ważnych oddano 58; 

7) radnym został wybrany: 

― MROCZKOWSKI Tadeusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 127; 

4) karty do głosowania wydano 65 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 63; 

7) radną została wybrana: 

― ŻEBROWSKA Teresa, 
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z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 99; 

4) karty do głosowania wydano 52 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 52; 

6) głosów ważnych oddano 52; 

7) radnym został wybrany: 

― CISZEWSKI Andrzej, 

z listy nr 14 KWW GMINY PRZYTUŁY 2018. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 75; 

4) karty do głosowania wydano 55 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 55; 

6) głosów ważnych oddano 55; 

7) radnym został wybrany: 

― ROGOWSKI Paweł, 

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 158; 

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: 

― GÓRSKI Paweł Franciszek, 

z listy nr 14 KWW GMINY PRZYTUŁY 2018. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 115; 

4) karty do głosowania wydano 59 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 59; 

6) głosów ważnych oddano 57; 
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7) radnym został wybrany: 

― GÓRSKI Andrzej, 

z listy nr 14 KWW GMINY PRZYTUŁY 2018. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 104; 

4) karty do głosowania wydano 60 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 60; 

6) głosów ważnych oddano 58; 

7) radnym został wybrany: 

― MODZELEWSKI Sławomir, 

z listy nr 14 KWW GMINY PRZYTUŁY 2018. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 121; 

4) karty do głosowania wydano 65 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 63; 

7) radnym został wybrany: 

― GOŁAŚ Jarosław, 

z listy nr 15 KWW ODRODZENIE GMINY PRZYTUŁY. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 69; 

4) karty do głosowania wydano 48 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 48; 

6) głosów ważnych oddano 48; 

7) radnym został wybrany: 

― FARFUŁOWSKI Kamil, 

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 128; 

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

6) głosów ważnych oddano 74; 

7) radnym został wybrany: 

― BIAŁOBRZESKI Wiesław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 150; 

4) karty do głosowania wydano 83 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 83; 

7) radnym został wybrany: 

― ZAKRZEWSKI Krzysztof, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

 

Rozdział 69. 

Wybory do Rady Gminy Puńsk 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2315, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1133 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1131 osób, to jest 

48,86% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1088, to jest 96,20% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 43, to jest 3,80% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 5, to jest 11,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 38, to jest 

88,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 2, nr 3, nr 7, 

nr 8, nr 11, 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 211; 

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: 

― KIEREJSZYS Andrzej, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNE DOBRO GMINY PUŃSK. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― SAWICKI Franciszek Dariusz, 

z listy nr 16 KWW PRZEDSIĘBIORCZA GMINA PUŃSK. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― RADZEWICZ Dariusz, 

z listy nr 16 KWW PRZEDSIĘBIORCZA GMINA PUŃSK. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 236; 

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: 

― MAŁKIŃSKI Tomasz, 

z listy nr 16 KWW PRZEDSIĘBIORCZA GMINA PUŃSK. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 246; 
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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 94; 

7) radną została wybrana: 

― PECZULIS Wioletta, 

z listy nr 16 KWW PRZEDSIĘBIORCZA GMINA PUŃSK. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 181; 

4) karty do głosowania wydano 78 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 74; 

7) radnym został wybrany: 

― REKUS Jerzy, 

z listy nr 17 KWW WSPÓLNE DOBRO GMINY PUŃSK. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― WAŹNIALIS Józef, 

z listy nr 16 KWW PRZEDSIĘBIORCZA GMINA PUŃSK. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― GIEŁAŻEWSKI Jan, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 220; 

4) karty do głosowania wydano 99 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 96; 

7) radną została wybrana: 

― WOJLANIS Helena, 

z listy nr 16 KWW PRZEDSIĘBIORCZA GMINA PUŃSK. 
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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 127 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 125; 

7) radnym został wybrany: 

― APONIK Dariusz, 

z listy nr 16 KWW PRZEDSIĘBIORCZA GMINA PUŃSK. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― CHMIELEWSKI Robert, 

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 218, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 123 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

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

6) głosów ważnych oddano 114; 

7) radnym został wybrany: 

― BOGDANOWICZ Piotr, 

z listy nr 16 KWW PRZEDSIĘBIORCZA GMINA PUŃSK. 
 

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 135 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 131; 

7) radnym został wybrany: 

― KRAJEWSKI Edwin, 

z listy nr 16 KWW PRZEDSIĘBIORCZA GMINA PUŃSK. 
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14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 227; 

4) karty do głosowania wydano 135 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 126; 

7) radnym został wybrany: 

― MAKOWSKI Robert, 

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 260, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 151 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: 

― KLUCZYŃSKA Aniela, 

z listy nr 16 KWW PRZEDSIĘBIORCZA GMINA PUŃSK. 
 

 

Rozdział 70. 

Wybory do Rady Gminy Raczki 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4786. 

3. Karty do głosowania wydano 2647 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2644 osób, to jest 

55,24% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2596, to jest 98,18% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 48, to jest 1,82% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 8, to jest 16,67%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

83,33%  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 263; 

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: 

― OLSZEWSKI Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 269; 

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: 

― DĘBSKI Jacek, 

z listy nr 16 KWW ODNOWA GMINY RACZKI. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 274; 

4) karty do głosowania wydano 161 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 159; 

7) radną została wybrana: 

― OLFIER-HALICKA Katarzyna, 

z listy nr 15 KWW AKTYWNY SAMORZĄD RACZKI. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 265; 
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4) karty do głosowania wydano 156 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 154; 

7) radnym został wybrany: 

― SŁOWIKOWSKI Piotr, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 334; 

4) karty do głosowania wydano 183 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 182; 

7) radnym został wybrany: 

― KRÓL Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 401; 

4) karty do głosowania wydano 215 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 206; 

7) radnym został wybrany: 

― STANISZEWSKI Leszek, 

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 413; 

4) karty do głosowania wydano 224 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 220; 

7) radnym został wybrany: 

― KWIATKOWSKI Romuald, 

z listy nr 14 KWW LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 428; 

4) karty do głosowania wydano 248 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 246; 

7) radnym został wybrany: 

― KŁOCZKO Wiesław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 316; 

4) karty do głosowania wydano 164 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 159; 

7) radnym został wybrany: 

― KRZYKWA Janusz, 

z listy nr 14 KWW LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ. 
 

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 189 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 183; 

7) radną została wybrana: 

― OSTAPOWICZ Ewa, 

z listy nr 16 KWW ODNOWA GMINY RACZKI. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 240; 

4) karty do głosowania wydano 135 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 131; 

7) radnym został wybrany: 

― SUTUŁA Antoni, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
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12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 241; 

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: 

― OSTROWSKI Stanisław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 331; 

4) karty do głosowania wydano 187 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 180; 

7) radnym został wybrany: 

― BARTOSZEWICZ Witold, 

z listy nr 15 KWW AKTYWNY SAMORZĄD RACZKI. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 320; 

4) karty do głosowania wydano 201 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 198; 

7) radnym został wybrany: 

― NARUSZEWICZ Piotr, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 325; 

4) karty do głosowania wydano 199 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 198; 

7) radnym został wybrany: 

― TYLMAN Artur, 
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z listy nr 15 KWW AKTYWNY SAMORZĄD RACZKI. 
 

 

Rozdział 71. 

Wybory do Rady Gminy w Radziłowie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3006. 

3. Karty do głosowania wydano 1552 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1561 osób, to jest 

51,93% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1509, to jest 96,67% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 52, to jest 3,33% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 11, to jest 21,15%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 41, to jest 

78,85%  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 2, nr 4, nr 5, 

nr 8, w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 334; 

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: 

― SZLESZYŃSKI Marek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

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

― BORAWSKI Jan, 

z listy nr 14 KWW GMINY RADZIŁÓW 2018. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 337; 

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) radnym został wybrany: 

― OBRYCKI Jan, 

z listy nr 14 KWW GMINY RADZIŁÓW 2018. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― WÓJCIK Antoni, 

z listy nr 14 KWW GMINY RADZIŁÓW 2018. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― WYSOCKI Kazimierz Przemysław, 

z listy nr 14 KWW GMINY RADZIŁÓW 2018. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 203; 

4) karty do głosowania wydano 102 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 100; 

7) radną została wybrana: 

― KLIMASZEWSKA Elżbieta, 

z listy nr 14 KWW GMINY RADZIŁÓW 2018. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 195; 

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: 

― DROZDOWSKI Marek, 

z listy nr 14 KWW GMINY RADZIŁÓW 2018. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― DĄBROWSKI Andrzej, 

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 279; 

4) karty do głosowania wydano 141 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 134; 

7) radnym został wybrany: 

― TOKARZEWSKI Piotr, 

z listy nr 14 KWW GMINY RADZIŁÓW 2018. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 257; 

4) karty do głosowania wydano 156 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 147; 

7) radnym został wybrany: 

― KONOPKA Krzysztof, 

z listy nr 14 KWW GMINY RADZIŁÓW 2018. 
 

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

6) głosów ważnych oddano 188; 

7) radnym został wybrany: 

― MROCZKOWSKI Zbigniew, 

z listy nr 14 KWW GMINY RADZIŁÓW 2018. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 252; 

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: 

― CHYLIŃSKI Grzegorz, 

z listy nr 14 KWW GMINY RADZIŁÓW 2018. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 261; 

4) karty do głosowania wydano 142 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 138; 

7) radnym został wybrany: 

― KOZIKOWSKI Kamil, 

z listy nr 14 KWW GMINY RADZIŁÓW 2018. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 345; 

4) karty do głosowania wydano 154 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 150; 

7) radnym został wybrany: 

― PŁOSZKIEWICZ Mariusz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 191; 

4) karty do głosowania wydano 116 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 117; 

7) radnym został wybrany: 

― JAROSIŃSKI Paweł, 

z listy nr 14 KWW GMINY RADZIŁÓW 2018. 
 

 

Rozdział 72. 

Wybory do Rady Miejskiej w Rajgrodzie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3256. 

3. Karty do głosowania wydano 1507 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1507 osób, to jest 

46,28% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1470, to jest 97,54% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 37, 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 10, to jest 27,03%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 27, to jest 

72,97%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 7, nr 9, nr 13, 

nr 14, w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 295; 

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) radną została wybrana: 
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― CEBELIŃSKA Ewa, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 229; 

4) karty do głosowania wydano 108 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 107; 

7) radnym został wybrany: 

― CHYLIŃSKI Paweł, 

z listy nr 15 KWW IRENEUSZA GLINIECKIEGO. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 333; 

4) karty do głosowania wydano 157 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 148; 

7) radnym został wybrany: 

― MATYSIEWICZ Jarosław, 

z listy nr 15 KWW IRENEUSZA GLINIECKIEGO. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 329; 

4) karty do głosowania wydano 155 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 147; 

7) radnym został wybrany: 

― KALISZEWSKI Jacek, 

z listy nr 15 KWW IRENEUSZA GLINIECKIEGO. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 246; 

4) karty do głosowania wydano 144 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 144; 
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6) głosów ważnych oddano 142; 

7) radnym został wybrany: 

― WIERZBICKI Mirosław, 

z listy nr 14 KWW RAJGRÓD NASZYM DOMEM. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 352; 

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) radnym został wybrany: 

― ZAPERT Krzysztof, 

z listy nr 15 KWW IRENEUSZA GLINIECKIEGO. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― BUĆKO Marek, 

z listy nr 15 KWW IRENEUSZA GLINIECKIEGO. 
 

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 148 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 148; 

7) radnym został wybrany: 

― KRÓL Stanisław, 

z listy nr 15 KWW IRENEUSZA GLINIECKIEGO. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KUCZYŃSKI Bogusław, 

z listy nr 15 KWW IRENEUSZA GLINIECKIEGO. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 277; 

4) karty do głosowania wydano 134 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 134; 

7) radnym został wybrany: 

― KARWOWSKI Mariusz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 300; 

4) karty do głosowania wydano 124 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 121; 

7) radnym został wybrany: 

― WOŁYNIEC Waldemar, 

z listy nr 15 KWW IRENEUSZA GLINIECKIEGO. 
 

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 98 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 92; 

7) radną została wybrana: 

― GRACZEWSKA Anna, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― NIETUPSKI Adam, 

z listy nr 15 KWW IRENEUSZA GLINIECKIEGO. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
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― GRYCZAN Magdalena, 

z listy nr 15 KWW IRENEUSZA GLINIECKIEGO. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 411; 

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: 

― REJKIEWICZ Jolanta, 

z listy nr 15 KWW IRENEUSZA GLINIECKIEGO. 
 

 

Rozdział 73. 

Wybory do Rady Gminy Rudka 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 986. 

3. Karty do głosowania wydano 612 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 612 osób, to jest 62,07% 

uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 594, to jest 97,06% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 18, 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 10, to jest 55,56%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8, to jest 

44,44%  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 3, nr 7, 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; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 100; 

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: 

― KARPIŃSKI Piotr, 

z listy nr 17 KW „NASZE PODLASIE”. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 129; 

4) karty do głosowania wydano 97 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 95; 

7) radną została wybrana: 

― SZENDOMIERSKA Beata, 

z listy nr 19 KWW WSPÓLNIE. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― WIŃSKI Ryszard, 

z listy nr 17 KW „NASZE PODLASIE”. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 135; 

4) karty do głosowania wydano 89 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 88; 

7) radną została wybrana: 

― SZYMAŃCZYK Marta, 

z listy nr 18 KWW MARCINA GAWRYSIAKA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 155; 
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4) karty do głosowania wydano 99 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 91; 

7) radną została wybrana: 

― WOJNO Izabela, 

z listy nr 18 KWW MARCINA GAWRYSIAKA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 127; 

4) karty do głosowania wydano 76 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 76; 

6) głosów ważnych oddano 76; 

7) radnym został wybrany: 

― STĘPKOWSKI Jerzy Józef, 

z listy nr 17 KW „NASZE PODLASIE”. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― USZYŃSKI Tadeusz, 

z listy nr 17 KW „NASZE PODLASIE”. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 90; 

4) karty do głosowania wydano 43 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 43; 

6) głosów ważnych oddano 42; 

7) radnym został wybrany: 

― PAMPUCH Michał, 

z listy nr 18 KWW MARCINA GAWRYSIAKA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 118; 

4) karty do głosowania wydano 62 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 62; 
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6) głosów ważnych oddano 59; 

7) radnym został wybrany: 

― MICHALCZUK Paweł Karol, 

z listy nr 18 KWW MARCINA GAWRYSIAKA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 64; 

4) karty do głosowania wydano 34 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 34; 

6) głosów ważnych oddano 34; 

7) radnym został wybrany: 

― MARKOWSKI Łukasz, 

z listy nr 18 KWW MARCINA GAWRYSIAKA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― NIEMYJSKI Andrzej, 

z listy nr 17 KW „NASZE PODLASIE”. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― NIEMYJSKI Fabian, 

z listy nr 17 KW „NASZE PODLASIE”. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― BARSZCZEWSKA Małgorzata, 

z listy nr 17 KW „NASZE PODLASIE”. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 68; 

4) karty do głosowania wydano 45 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 45; 
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6) głosów ważnych oddano 43; 

7) radnym został wybrany: 

― NIEMYJSKI Łukasz, 

z listy nr 18 KWW MARCINA GAWRYSIAKA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― NIEMYJSKA Barbara, 

z listy nr 17 KW „NASZE PODLASIE”. 
 

 

Rozdział 74. 

Wybory do Rady Gminy Rutka-Tartak 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1837. 

3. Karty do głosowania wydano 1098 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1098 osób, to jest 

59,77% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1076, to jest 98,00% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 22, to jest 2,00% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 2, to jest 9,09%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20, to jest 

90,91%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 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 107; 
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4) karty do głosowania wydano 58 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 58; 

6) głosów ważnych oddano 58; 

7) radnym został wybrany: 

― BUDZIEJKO Konstanty, 

z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY RUTKA-TARTAK. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 116; 

4) karty do głosowania wydano 68 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 68; 

6) głosów ważnych oddano 67; 

7) radnym został wybrany: 

― RACIS Szymon, 

z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY RUTKA-TARTAK. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 151; 

4) karty do głosowania wydano 93 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 92; 

7) radną została wybrana: 

― ZABŁOCKA Justyna, 

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 96; 

4) karty do głosowania wydano 63 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 63; 

6) głosów ważnych oddano 62; 

7) radnym został wybrany: 

― PUZA Marek, 

z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY RUTKA-TARTAK. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 140; 

4) karty do głosowania wydano 82 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 79; 

7) radnym został wybrany: 

― SIECZKOWSKI Marek, 

z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY RUTKA-TARTAK. 
 

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 102 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 100; 

7) radnym został wybrany: 

― PAULUKANIS Jarosław, 

z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY RUTKA-TARTAK. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 159; 

4) karty do głosowania wydano 86 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 83; 

7) radnym został wybrany: 

― MINKIEWICZ Szymon, 

z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY RUTKA-TARTAK. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 117; 

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) radnym został wybrany: 

― OŁDYŃSKI Dariusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
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9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 133; 

4) karty do głosowania wydano 91 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 90; 

7) radnym został wybrany: 

― PACIORKOWSKI Grzegorz, 

z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY RUTKA-TARTAK. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 140; 

4) karty do głosowania wydano 82 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 81; 

7) radnym został wybrany: 

― GRABEK Łukasz, 

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 150; 

4) karty do głosowania wydano 82 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 82; 

7) radnym został wybrany: 

― SZERASZEWICZ Marek, 

z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY RUTKA-TARTAK. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 107; 

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) radnym został wybrany: 

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

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 139; 

4) karty do głosowania wydano 80 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 80; 

6) głosów ważnych oddano 80; 

7) radnym został wybrany: 

― MARGIEL Piotr, 

z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY RUTKA-TARTAK. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― BONISZEWSKI Grzegorz, 

z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY RUTKA-TARTAK. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 107; 

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: 

― NARUSZEWICZ Daniel, 

z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY RUTKA-TARTAK. 
 

 

Rozdział 75. 

Wybory do Rady Gminy Rutki 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

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) 2483 osób, to jest 

54,57% uprawnionych do głosowania. 
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5. Głosów ważnych oddano 2433, to jest 97,99% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 50, to jest 2,01% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 7, to jest 14,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

86,00%  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 259; 

4) karty do głosowania wydano 114 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 114; 

7) radnym został wybrany: 

― KAPICA Marek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 321; 

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: 

― GOSK Kazimierz, 

z listy nr 14 KWW SKUTECZNY SAMORZĄD GMINY RUTKI. 
 

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 166 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 162; 
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7) radnym został wybrany: 

― SAWICKI Leszek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 314; 

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: 

― SULEWSKI Grzegorz, 

z listy nr 17 KWW ŁĄCZY NAS GMINA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 314; 

4) karty do głosowania wydano 173 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 173; 

7) radnym został wybrany: 

― GOŁASZEWSKI Łukasz, 

z listy nr 17 KWW ŁĄCZY NAS GMINA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 349; 

4) karty do głosowania wydano 199 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 199; 

7) radnym został wybrany: 

― WNOROWSKI Janusz, 

z listy nr 17 KWW ŁĄCZY NAS GMINA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 317; 

4) karty do głosowania wydano 183 osobom; 



332 

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

6) głosów ważnych oddano 182; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁUBA Ryszard, 

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 271; 

4) karty do głosowania wydano 162 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 160; 

7) radnym został wybrany: 

― STRZELECKI Józef, 

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 357; 

4) karty do głosowania wydano 169 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 164; 

7) radnym został wybrany: 

― WILCZEWSKI Łukasz, 

z listy nr 16 KWW JANA TABĘDZKIEGO. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 346; 

4) karty do głosowania wydano 153 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 147; 

7) radnym został wybrany: 

― PAWLAK Adam, 

z listy nr 17 KWW ŁĄCZY NAS GMINA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 288; 

4) karty do głosowania wydano 127 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 113; 

7) radnym został wybrany: 

― DOMAŃSKI Grzegorz, 

z listy nr 16 KWW JANA TABĘDZKIEGO. 
 

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 185 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 181; 

7) radnym został wybrany: 

― DZIENISZEWSKI Arkadiusz, 

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 284; 

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: 

― WITKOWSKI Zbigniew, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 208; 

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: 

― KOWALEWSKI Paweł, 

z listy nr 17 KWW ŁĄCZY NAS GMINA. 
 

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

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 311; 

4) karty do głosowania wydano 188 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 184; 

7) radnym został wybrany: 

― GODLEWSKI Jarosław, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

 

Rozdział 76. 

Wybory do Rady Gminy Sejny 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3105, w tym 3 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1712 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1712 osób, to jest 

55,14% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1671, to jest 97,61% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 41, 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 4, to jest 9,76%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 37, to jest 

90,24%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

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

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 191; 
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4) karty do głosowania wydano 77 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 76; 

7) radnym został wybrany: 

― GRYSZKIEWICZ Romuald, 

z listy nr 17 KWW PRZEDSIĘBIORCZA GMINA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 194; 

4) karty do głosowania wydano 126 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 126; 

7) radną została wybrana: 

― SZUŁOWICZ Anna, 

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 221; 

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) radną została wybrana: 

― RAPCZYŃSKA Monika, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 207; 

4) karty do głosowania wydano 130 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 128; 

7) radnym został wybrany: 

― MAJEWSKI Konrad, 

z listy nr 19 KWW MARIUSZA SKUPSKIEGO. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 228; 

4) karty do głosowania wydano 104 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 104; 

7) radnym został wybrany: 

― FEJFER Roman, 

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 251; 

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: 

― LUTO Stanisław, 

z listy nr 17 KWW PRZEDSIĘBIORCZA GMINA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 270; 

4) karty do głosowania wydano 166 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 161; 

7) radnym został wybrany: 

― ZUBOWICZ Grzegorz, 

z listy nr 18 KWW RAZEM DLA GMINY SEJNY. 
 

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 100 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 99; 

7) radną została wybrana: 

― BEDNAREK Agata Anna, 

z listy nr 17 KWW PRZEDSIĘBIORCZA GMINA. 
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9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 235; 

4) karty do głosowania wydano 125 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 120; 

7) radną została wybrana: 

― MARCINKIEWICZ Danguole, 

z listy nr 17 KWW PRZEDSIĘBIORCZA GMINA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 198, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi; 

4) karty do głosowania wydano 86 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

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

6) głosów ważnych oddano 83; 

7) radnym został wybrany: 

― RADZIUN Krzysztof, 

z listy nr 17 KWW PRZEDSIĘBIORCZA GMINA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 236; 

4) karty do głosowania wydano 129 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 129; 

6) głosów ważnych oddano 127; 

7) radnym został wybrany: 

― PIETRUSZKIEWICZ Romuald, 

z listy nr 16 KWW NASZ WSPÓLNY POWIAT. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― RAŚ Joanna, 

z listy nr 17 KWW PRZEDSIĘBIORCZA GMINA. 
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13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 220; 

4) karty do głosowania wydano 136 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 133; 

7) radnym został wybrany: 

― TYCZKOWSKI Marek, 

z listy nr 17 KWW PRZEDSIĘBIORCZA GMINA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 263, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 138 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 134; 

7) radnym został wybrany: 

― LUTO Marian Franciszek, 

z listy nr 16 KWW NASZ WSPÓLNY POWIAT. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 231; 

4) karty do głosowania wydano 134 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 126; 

7) radną została wybrana: 

― BUDOWICZ Grażyna, 

z listy nr 16 KWW NASZ WSPÓLNY POWIAT. 
 

 

Rozdział 77. 

Wybory do Rady Miasta Sejny 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4461. 
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3. Karty do głosowania wydano 2426 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2426 osób, to jest 

54,38% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2319, to jest 95,59% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 107, to jest 4,41% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 32, to jest 29,91%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 75, to jest 

70,09%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 293; 

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: 

― DZIENISIEWICZ Paweł, 

z listy nr 19 KWW JOLANTY BAGIŃSKIEJ RAZEM DLA SEJN. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 319; 

4) karty do głosowania wydano 174 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 171; 

7) radnym został wybrany: 

― ZABŁOCKI Janusz, 

z listy nr 19 KWW JOLANTY BAGIŃSKIEJ RAZEM DLA SEJN. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 309; 
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4) karty do głosowania wydano 166 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 161; 

7) radnym został wybrany: 

― BULWIN Stanisław, 

z listy nr 19 KWW JOLANTY BAGIŃSKIEJ RAZEM DLA SEJN. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 229; 

4) karty do głosowania wydano 119 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 104; 

7) radnym został wybrany: 

― MASIANIS Józef, 

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 266; 

4) karty do głosowania wydano 138 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 119; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁABANOWSKI Adam, 

z listy nr 19 KWW JOLANTY BAGIŃSKIEJ RAZEM DLA SEJN. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 268; 

4) karty do głosowania wydano 142 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 141; 

7) radnym został wybrany: 

― NOWALSKI Arkadiusz Adam, 

z listy nr 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 309; 

4) karty do głosowania wydano 176 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 156; 

7) radną została wybrana: 

― PIKTEL-DABULIS Jolanta, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 284; 

4) karty do głosowania wydano 150 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 147; 

7) radną została wybrana: 

― KRUTUL Anna, 

z listy nr 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY. 
 

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 192 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 192; 

6) głosów ważnych oddano 190; 

7) radnym został wybrany: 

― ZUBRZYŃSKI Marek, 

z listy nr 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 276; 

4) karty do głosowania wydano 163 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163; 

6) głosów ważnych oddano 151; 

7) radnym został wybrany: 

― KORZENIECKI Tomasz, 

z listy nr 19 KWW JOLANTY BAGIŃSKIEJ RAZEM DLA SEJN. 
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11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 311; 

4) karty do głosowania wydano 169 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 169; 

6) głosów ważnych oddano 165; 

7) radnym został wybrany: 

― SULŻYŃSKI Arkadiusz Marek, 

z listy nr 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 317; 

4) karty do głosowania wydano 152 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 

6) głosów ważnych oddano 147; 

7) radną została wybrana: 

― KLUCZNIK Małgorzata, 

z listy nr 19 KWW JOLANTY BAGIŃSKIEJ RAZEM DLA SEJN. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 350; 

4) karty do głosowania wydano 227 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 227; 

6) głosów ważnych oddano 224; 

7) radnym został wybrany: 

― MAKSIMOWICZ Piotr, 

z listy nr 17 KWW ZIEMIA SEJNEŃSKA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 254; 

4) karty do głosowania wydano 137 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 137; 

6) głosów ważnych oddano 129; 

7) radną została wybrana: 

― BŁUSZKO-NASEWICZ Paulina, 
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z listy nr 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 360; 

4) karty do głosowania wydano 159 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 159; 

6) głosów ważnych oddano 156; 

7) radną została wybrana: 

― BAGIŃSKA Jolanta Beata, 

z listy nr 19 KWW JOLANTY BAGIŃSKIEJ RAZEM DLA SEJN. 
 

 

Rozdział 78. 

Wybory do Rady Gminy Sidra 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2216. 

3. Karty do głosowania wydano 1221 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1221 osób, to jest 

55,10% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1200, to jest 98,28% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 21, 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 14, to jest 66,67%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 7, to jest 

33,33%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 3, nr 9, nr 11, 

nr 12, w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 275; 

4) karty do głosowania wydano 171 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 171; 

6) głosów ważnych oddano 167; 

7) radną została wybrana: 

― CZYŻEWSKA Bogusława, 

z listy nr 17 KWW PRZYSZŁOŚĆ. 
 

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 158 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 

6) głosów ważnych oddano 148; 

7) radnym został wybrany: 

― PĘKALA Piotr, 

z listy nr 17 KWW PRZYSZŁOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― MATYS Wiesław, 

z listy nr 17 KWW PRZYSZŁOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 232; 

4) karty do głosowania wydano 144 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 144; 

6) głosów ważnych oddano 142; 

7) radnym został wybrany: 

― SULEWSKI Janusz, 

z listy nr 17 KWW PRZYSZŁOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 236; 

4) karty do głosowania wydano 118 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 118; 

6) głosów ważnych oddano 117; 

7) radnym został wybrany: 

― SUJETA Jan, 

z listy nr 17 KWW PRZYSZŁOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 237; 

4) karty do głosowania wydano 140 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 140; 

6) głosów ważnych oddano 139; 

7) radnym został wybrany: 

― BUŁACH Wiesław, 

z listy nr 17 KWW PRZYSZŁOŚĆ. 
 

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 77 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 77; 

6) głosów ważnych oddano 77; 

7) radnym został wybrany: 

― LEWICKI Michał, 

z listy nr 18 KWW ODBUDOWA GMINY SIDRA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 130; 

4) karty do głosowania wydano 77 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 77; 

6) głosów ważnych oddano 77; 

7) radną została wybrana: 

― GABINIEWICZ Ewa, 

z listy nr 18 KWW ODBUDOWA GMINY SIDRA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 
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3) radnym został wybrany: 

― POLEWKO Adam, 

z listy nr 17 KWW PRZYSZŁOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 198; 

4) karty do głosowania wydano 95 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 95; 

6) głosów ważnych oddano 94; 

7) radną została wybrana: 

― DERESZKIEWICZ Wiesława, 

z listy nr 17 KWW PRZYSZŁOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― BOHDAN Jerzy, 

z listy nr 17 KWW PRZYSZŁOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― MRUCZEK Łukasz, 

z listy nr 17 KWW PRZYSZŁOŚĆ. 
 

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 81 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 81; 

6) głosów ważnych oddano 81; 

7) radnym został wybrany: 

― LENKIEWICZ Marek Antoni, 

z listy nr 17 KWW PRZYSZŁOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 159; 

4) karty do głosowania wydano 78 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 78; 

6) głosów ważnych oddano 76; 

7) radnym został wybrany: 

― HURYN Karol, 

z listy nr 17 KWW PRZYSZŁOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 167; 

4) karty do głosowania wydano 82 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 82; 

6) głosów ważnych oddano 82; 

7) radnym został wybrany: 

― MOROZ Ryszard, 

z listy nr 17 KWW PRZYSZŁOŚĆ. 
 

 

Rozdział 79. 

Wybory do Rady Gminy Siemiatycze 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4128. 

3. Karty do głosowania wydano 1819 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1819 osób, to jest 

44,06% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1761, to jest 96,81% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 58, to jest 3,19% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 10, to jest 17,24%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 48, to jest 

82,76%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 7, nr 10, nr 

14, w których zarejestrowano jednego kandydata. 



348 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 427; 

4) karty do głosowania wydano 158 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 

6) głosów ważnych oddano 154; 

7) radną została wybrana: 

― WILCZYŃSKA Grażyna Zofia, 

z listy nr 15 KWW EDWARDA KRASOWSKIEGO. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 314; 

4) karty do głosowania wydano 163 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163; 

6) głosów ważnych oddano 159; 

7) radnym został wybrany: 

― POLETYŁO Zygmunt, 

z listy nr 15 KWW EDWARDA KRASOWSKIEGO. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 281; 

4) karty do głosowania wydano 107 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 107; 

6) głosów ważnych oddano 103; 

7) radnym został wybrany: 

― KAMIŃSKI Adam Krzysztof, 

z listy nr 14 KW SIEMIATYCKIE POROZUMIENIE WYBORCZE. 
 

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 156 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 156; 
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6) głosów ważnych oddano 156; 

7) radnym został wybrany: 

― TWAROWSKI Łukasz, 

z listy nr 14 KW SIEMIATYCKIE POROZUMIENIE WYBORCZE. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 339; 

4) karty do głosowania wydano 135 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 135; 

6) głosów ważnych oddano 132; 

7) radnym został wybrany: 

― ADAMCZUK Krzysztof, 

z listy nr 15 KWW EDWARDA KRASOWSKIEGO. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 416; 

4) karty do głosowania wydano 201 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 201; 

6) głosów ważnych oddano 193; 

7) radnym został wybrany: 

― MĘDRYCKI Andrzej, 

z listy nr 15 KWW EDWARDA KRASOWSKIEGO. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― UMIASTOWSKI Roman Filip, 

z listy nr 15 KWW EDWARDA KRASOWSKIEGO. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 341; 

4) karty do głosowania wydano 154 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 154; 

6) głosów ważnych oddano 148; 

7) radnym został wybrany: 
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― TOŁWIŃSKI Leszek, 

z listy nr 15 KWW EDWARDA KRASOWSKIEGO. 
 

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 140 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 140; 

6) głosów ważnych oddano 131; 

7) radnym został wybrany: 

― BUCHOWIEC Wiaczesław, 

z listy nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― GRZYB 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 330; 

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) radnym został wybrany: 

― KARPIUK Leoncjusz, 

z listy nr 15 KWW EDWARDA KRASOWSKIEGO. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 291; 

4) karty do głosowania wydano 122 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122; 

6) głosów ważnych oddano 117; 

7) radnym został wybrany: 
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― BORKUŁAK Artur, 

z listy nr 15 KWW EDWARDA KRASOWSKIEGO. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 326; 

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: 

― ŁUCZKO Józef, 

z listy nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― BOGUSZEWSKI Adam Michał, 

z listy nr 15 KWW EDWARDA KRASOWSKIEGO. 
 

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 151 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 151; 

6) głosów ważnych oddano 141; 

7) radnym został wybrany: 

― KUCZYŃSKI Adrian Tadeusz, 

z listy nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA. 
 

 

Rozdział 80. 

Wybory do Rady Miasta Siemiatycze 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12141. 
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3. Karty do głosowania wydano 6366 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6365 osób, to jest 

52,43% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 6135, to jest 96,39% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 230, 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 45, to jest 19,57%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 185, to jest 

80,43%  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 913; 

4) karty do głosowania wydano 551 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 550; 

6) głosów ważnych oddano 540; 

7) radną została wybrana: 

― JAROCKA Katarzyna, 

z listy nr 14 KWW DLA SIEMIATYCZ RAZEM PIOTRA 

SINIAKOWICZA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 998; 

4) karty do głosowania wydano 557 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 557; 

6) głosów ważnych oddano 539; 

7) radnym został wybrany: 

― RYBAŁTOWSKI Łukasz, 

z listy nr 14 KWW DLA SIEMIATYCZ RAZEM PIOTRA 

SINIAKOWICZA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 576; 

4) karty do głosowania wydano 286 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 286; 

6) głosów ważnych oddano 275; 

7) radną została wybrana: 

― GRYGORUK Melania, 

z listy nr 14 KWW DLA SIEMIATYCZ RAZEM PIOTRA 

SINIAKOWICZA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 511; 

4) karty do głosowania wydano 265 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 265; 

6) głosów ważnych oddano 257; 

7) radną została wybrana: 

― ZALEWSKA Agnieszka Monika, 

z listy nr 14 KWW DLA SIEMIATYCZ RAZEM PIOTRA 

SINIAKOWICZA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 683; 

4) karty do głosowania wydano 340 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 340; 

6) głosów ważnych oddano 325; 

7) radnym został wybrany: 

― USAKIEWICZ Marcin, 

z listy nr 14 KWW DLA SIEMIATYCZ RAZEM PIOTRA 

SINIAKOWICZA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 761; 

4) karty do głosowania wydano 362 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 362; 

6) głosów ważnych oddano 344; 

7) radną została wybrana: 
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― NAYDA Katarzyna, 

z listy nr 14 KWW DLA SIEMIATYCZ RAZEM PIOTRA 

SINIAKOWICZA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 739; 

4) karty do głosowania wydano 355 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 355; 

6) głosów ważnych oddano 344; 

7) radnym został wybrany: 

― ROSZCZENKO Jerzy, 

z listy nr 14 KWW DLA SIEMIATYCZ RAZEM PIOTRA 

SINIAKOWICZA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 619; 

4) karty do głosowania wydano 313 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 313; 

6) głosów ważnych oddano 293; 

7) radnym został wybrany: 

― ONIESZCZUK Paweł, 

z listy nr 14 KWW DLA SIEMIATYCZ RAZEM PIOTRA 

SINIAKOWICZA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 633; 

4) karty do głosowania wydano 346 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 346; 

6) głosów ważnych oddano 331; 

7) radnym został wybrany: 

― BOGUCKI Marek, 

z listy nr 14 KWW DLA SIEMIATYCZ RAZEM PIOTRA 

SINIAKOWICZA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 995; 

4) karty do głosowania wydano 566 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 566; 

6) głosów ważnych oddano 539; 

7) radnym został wybrany: 

― HYNDZA Jan, 

z listy nr 14 KWW DLA SIEMIATYCZ RAZEM PIOTRA 

SINIAKOWICZA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 974; 

4) karty do głosowania wydano 429 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 429; 

6) głosów ważnych oddano 402; 

7) radnym został wybrany: 

― KOSIERADZKI Antoni, 

z listy nr 14 KWW DLA SIEMIATYCZ RAZEM PIOTRA 

SINIAKOWICZA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 690; 

4) karty do głosowania wydano 349 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 349; 

6) głosów ważnych oddano 342; 

7) radnym został wybrany: 

― BERSKI Witold, 

z listy nr 14 KWW DLA SIEMIATYCZ RAZEM PIOTRA 

SINIAKOWICZA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1019; 

4) karty do głosowania wydano 526 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 526; 

6) głosów ważnych oddano 505; 

7) radnym został wybrany: 
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― MIRONKIEWICZ Igor, 

z listy nr 14 KWW DLA SIEMIATYCZ RAZEM PIOTRA 

SINIAKOWICZA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 987; 

4) karty do głosowania wydano 533 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 533; 

6) głosów ważnych oddano 523; 

7) radnym został wybrany: 

― ŚNIEŻKO Igor, 

z listy nr 14 KWW DLA SIEMIATYCZ RAZEM PIOTRA 

SINIAKOWICZA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1043; 

4) karty do głosowania wydano 588 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 588; 

6) głosów ważnych oddano 576; 

7) radnym został wybrany: 

― KOROWICKI Jerzy, 

z listy nr 14 KWW DLA SIEMIATYCZ RAZEM PIOTRA 

SINIAKOWICZA. 
 

 

Rozdział 81. 

Wybory do Rady Gminy Sokoły 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4696. 

3. Karty do głosowania wydano 2526 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2527 osób, to jest 

53,81% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2484, to jest 98,30% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 43, to jest 1,70% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 
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1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 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 303; 

4) karty do głosowania wydano 152 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 

6) głosów ważnych oddano 151; 

7) radnym został wybrany: 

― CIMASZEWSKI Tomasz, 

z listy nr 16 KWW SPOZA SITWY. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 235; 

4) karty do głosowania wydano 111 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 111; 

6) głosów ważnych oddano 110; 

7) radną została wybrana: 

― KRYSIEWICZ Maria, 

z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ SOKÓŁ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 227; 

4) karty do głosowania wydano 112 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 112; 

6) głosów ważnych oddano 109; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁAPIŃSKI Piotr, 

z listy nr 16 KWW SPOZA SITWY. 
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4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 310; 

4) karty do głosowania wydano 150 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 150; 

6) głosów ważnych oddano 150; 

7) radnym został wybrany: 

― TRUSKOLAWSKI Radosław, 

z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ SOKÓŁ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 389; 

4) karty do głosowania wydano 213 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 213; 

6) głosów ważnych oddano 208; 

7) radnym został wybrany: 

― CZAJKOWSKI Marek, 

z listy nr 16 KWW SPOZA SITWY. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 336; 

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: 

― GRABOWSKI Janusz, 

z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ SOKÓŁ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 328; 

4) karty do głosowania wydano 214 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 214; 

6) głosów ważnych oddano 213; 

7) radnym został wybrany: 

― IDŹKOWSKI Grzegorz, 
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z listy nr 16 KWW SPOZA SITWY. 
 

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 160 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160; 

6) głosów ważnych oddano 159; 

7) radnym został wybrany: 

― KRUSZEWSKI Tomasz, 

z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ SOKÓŁ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 362; 

4) karty do głosowania wydano 187 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 187; 

6) głosów ważnych oddano 180; 

7) radnym został wybrany: 

― GRABOWSKI Krzysztof, 

z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ SOKÓŁ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 353; 

4) karty do głosowania wydano 178 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 178; 

6) głosów ważnych oddano 176; 

7) radnym został wybrany: 

― KOMAR Piotr, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 333; 

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: 

― CZAJKOWSKI Wojciech, 

z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ SOKÓŁ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 305; 

4) karty do głosowania wydano 189 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 189; 

6) głosów ważnych oddano 187; 

7) radnym został wybrany: 

― CZARNOWSKI Adam, 

z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ SOKÓŁ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 231; 

4) karty do głosowania wydano 127 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 128; 

6) głosów ważnych oddano 125; 

7) radną została wybrana: 

― SIENIAWSKA Jadwiga, 

z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ SOKÓŁ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 370; 

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: 

― SZORC Kacper, 

z listy nr 16 KWW SPOZA SITWY. 
 

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 176 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 176; 

6) głosów ważnych oddano 171; 

7) radną została wybrana: 

― ZARZECKA Hanna, 

z listy nr 16 KWW SPOZA SITWY. 
 

 

Rozdział 82. 

Wybory do Rady Miejskiej w Stawiskach 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5114. 

3. Karty do głosowania wydano 2849 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2848 osób, to jest 

55,69% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2776, to jest 97,47% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 72, to jest 2,53% 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 34,72%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 47, to jest 

65,28%  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 357; 

4) karty do głosowania wydano 183 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183; 

6) głosów ważnych oddano 176; 

7) radną została wybrana: 

― ŻURAWSKA Joanna, 

z listy nr 16 KWW DOBRO GMINY STAWISKI. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 



362 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 362; 

4) karty do głosowania wydano 184 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 184; 

6) głosów ważnych oddano 181; 

7) radną została wybrana: 

― GÓRALCZYK Agnieszka Jadwiga, 

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 398; 

4) karty do głosowania wydano 196 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 196; 

6) głosów ważnych oddano 187; 

7) radną została wybrana: 

― CHOJNOWSKA Marianna, 

z listy nr 18 KWW LEPSZE JUTRO GMINY STAWISKI. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 316; 

4) karty do głosowania wydano 174 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 174; 

6) głosów ważnych oddano 173; 

7) radnym został wybrany: 

― MACIEJEWSKI Andrzej, 

z listy nr 21 KWW NASZE MIASTO STAWISKI. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 420; 

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) radną została wybrana: 

― NOWAK Katarzyna Halina, 



363 

z listy nr 18 KWW LEPSZE JUTRO GMINY STAWISKI. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 287; 

4) karty do głosowania wydano 173 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 173; 

6) głosów ważnych oddano 165; 

7) radnym został wybrany: 

― ZALEWSKI Józef, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 316; 

4) karty do głosowania wydano 180 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 180; 

6) głosów ważnych oddano 179; 

7) radnym został wybrany: 

― TYSZKA Jerzy 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 396; 

4) karty do głosowania wydano 230 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 230; 

6) głosów ważnych oddano 222; 

7) radnym został wybrany: 

― URBAN Robert Józef, 

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 307; 

4) karty do głosowania wydano 179 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 179; 

6) głosów ważnych oddano 178; 
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7) radnym został wybrany: 

― KURKOWSKI Bogdan, 

z listy nr 18 KWW LEPSZE JUTRO GMINY STAWISKI. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 256; 

4) karty do głosowania wydano 131 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 131; 

6) głosów ważnych oddano 127; 

7) radną została wybrana: 

― BAGIŃSKA Mirosława, 

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 303; 

4) karty do głosowania wydano 160 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160; 

6) głosów ważnych oddano 157; 

7) radną została wybrana: 

― WŁODKOWSKA Dominika Maria, 

z listy nr 15 KWW GMINA STAWISKI BLIŻEJ LUDZI. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 282; 

4) karty do głosowania wydano 193 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 193; 

6) głosów ważnych oddano 185; 

7) radnym został wybrany: 

― KARWOWSKI Emil, 

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 379; 

4) karty do głosowania wydano 227 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 227; 

6) głosów ważnych oddano 223; 

7) radnym został wybrany: 

― LESZCZYŃSKI Grzegorz, 

z listy nr 17 KWW MAŁA OJCZYZNA STAWISKI. 
 

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 205 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204; 

6) głosów ważnych oddano 198; 

7) radnym został wybrany: 

― ZAJĄCZKOWSKI Kamil, 

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 402; 

4) karty do głosowania wydano 219 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 219; 

6) głosów ważnych oddano 214; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁOSIEWSKI Zenon, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 83. 

Wybory do Rady Miejskiej w Suchowoli 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5010, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 2330 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2329 osób, to jest 

46,49% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2288, to jest 98,24% ogólnej liczby głosów oddanych. 
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6. Głosów nieważnych oddano 41, to jest 1,76% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 6, to jest 14,63%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 35, to jest 

85,37%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 8, nr 11, w 

których zarejestrowano jednego kandydata. 

8. Po obsadzeniu mandatów bez głosowania w okręgach nr 8, nr 11, ogółem pozostało -1 

mandatów nieobsadzonych. 

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 435; 

4) karty do głosowania wydano 203 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 201; 

6) głosów ważnych oddano 201; 

7) radnym został wybrany: 

― BERNATOWICZ Jan, 

z listy nr 17 KWW MICHAŁA MATYSKIELA. 
 

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 200 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 202; 

6) głosów ważnych oddano 197; 

7) radną została wybrana: 

― MILEWSKA Elżbieta, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 369; 
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4) karty do głosowania wydano 173 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 173; 

6) głosów ważnych oddano 171; 

7) radnym został wybrany: 

― KACZOROWSKI Jacek, 

z listy nr 17 KWW MICHAŁA MATYSKIELA. 
 

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 169 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 169; 

6) głosów ważnych oddano 165; 

7) radnym został wybrany: 

― BOJARYN Jan, 

z listy nr 17 KWW MICHAŁA MATYSKIELA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 438; 

4) karty do głosowania wydano 220 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 220; 

6) głosów ważnych oddano 216; 

7) radnym został wybrany: 

― MARCHEL Czesław, 

z listy nr 17 KWW MICHAŁA MATYSKIELA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 296; 

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: 

― WOJTULEWICZ Antoni, 

z listy nr 17 KWW MICHAŁA MATYSKIELA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 318; 

4) karty do głosowania wydano 152 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 

6) głosów ważnych oddano 150; 

7) radnym został wybrany: 

― KIŚLUK Piotr, 

z listy nr 17 KWW MICHAŁA MATYSKIELA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KOTUK Jan Ryszard, 

z listy nr 17 KWW MICHAŁA MATYSKIELA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 298; 

4) karty do głosowania wydano 153 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 

6) głosów ważnych oddano 149; 

7) radną została wybrana: 

― GUDEL Krystyna, 

z listy nr 17 KWW MICHAŁA MATYSKIELA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 464; 

4) karty do głosowania wydano 239 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 239; 

6) głosów ważnych oddano 230; 

7) radnym został wybrany: 

― BOGUSZEWSKI Krzysztof, 

z listy nr 17 KWW MICHAŁA MATYSKIELA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
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― WIRKOWSKI Radosław Tadeusz, 

z listy nr 17 KWW MICHAŁA MATYSKIELA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 426; 

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: 

― KARNY Grzegorz, 

z listy nr 17 KWW MICHAŁA MATYSKIELA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 450; 

4) karty do głosowania wydano 212 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 212; 

6) głosów ważnych oddano 210; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻADZIŁKO Leszek, 

z listy nr 17 KWW MICHAŁA MATYSKIELA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 383; 

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: 

― KRYNICKI Bogusław, 

z listy nr 17 KWW MICHAŁA MATYSKIELA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 317, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 142 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142; 

6) głosów ważnych oddano 137; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻAMOJTUK Jan, 

z listy nr 17 KWW MICHAŁA MATYSKIELA. 
 

 

Rozdział 84. 

Wybory do Rady Miejskiej w Supraślu 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12136. 

3. Karty do głosowania wydano 7155 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7154 osób, to jest 

58,95% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 7015, to jest 98,06% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 139, to jest 1,94% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 30, to jest 21,58%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 109, to jest 

78,42%  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 869; 

4) karty do głosowania wydano 492 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 492; 

6) głosów ważnych oddano 491; 

7) radnym został wybrany: 

― SIENKIEWICZ Dawid, 

z listy nr 17 KWW TWORZYMY PRZYSZŁOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 718; 

4) karty do głosowania wydano 430 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 430; 

6) głosów ważnych oddano 419; 

7) radnym został wybrany: 

― JANUSZKIEWICZ Marcin, 

z listy nr 17 KWW TWORZYMY PRZYSZŁOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 743; 

4) karty do głosowania wydano 415 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 415; 

6) głosów ważnych oddano 399; 

7) radnym został wybrany: 

― FIDZIUKIEWICZ Janusz, 

z listy nr 17 KWW TWORZYMY PRZYSZŁOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 995; 

4) karty do głosowania wydano 575 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 575; 

6) głosów ważnych oddano 548; 

7) radnym został wybrany: 

― OLECHNO Artur, 

z listy nr 17 KWW TWORZYMY PRZYSZŁOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 779; 

4) karty do głosowania wydano 503 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 503; 

6) głosów ważnych oddano 487; 

7) radnym został wybrany: 

― SOŁOWIEJ Jacek Janusz, 
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z listy nr 17 KWW TWORZYMY PRZYSZŁOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 921; 

4) karty do głosowania wydano 579 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 578; 

6) głosów ważnych oddano 566; 

7) radnym został wybrany: 

― SADOWSKI Daniel, 

z listy nr 17 KWW TWORZYMY PRZYSZŁOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 797; 

4) karty do głosowania wydano 520 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 520; 

6) głosów ważnych oddano 510; 

7) radną została wybrana: 

― WORONKO Krystyna, 

z listy nr 17 KWW TWORZYMY PRZYSZŁOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 797; 

4) karty do głosowania wydano 438 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 438; 

6) głosów ważnych oddano 431; 

7) radną została wybrana: 

― SUSZCZYŃSKA Monika, 

z listy nr 17 KWW TWORZYMY PRZYSZŁOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 654; 

4) karty do głosowania wydano 412 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 411; 

6) głosów ważnych oddano 410; 
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7) radną została wybrana: 

― BOROWA Mariola Małgorzata, 

z listy nr 17 KWW TWORZYMY PRZYSZŁOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 873; 

4) karty do głosowania wydano 510 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 509; 

6) głosów ważnych oddano 499; 

7) radnym został wybrany: 

― SAKOWSKI Radosław, 

z listy nr 18 KWW NASZA GMINA GRABÓWKA OD 2016. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 589; 

4) karty do głosowania wydano 292 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 294; 

6) głosów ważnych oddano 292; 

7) radnym został wybrany: 

― MATWIEJCZUK Jerzy, 

z listy nr 18 KWW NASZA GMINA GRABÓWKA OD 2016. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 561; 

4) karty do głosowania wydano 297 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 296; 

6) głosów ważnych oddano 295; 

7) radnym został wybrany: 

― ROMANOWICZ Mariusz, 

z listy nr 18 KWW NASZA GMINA GRABÓWKA OD 2016. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1185; 

4) karty do głosowania wydano 665 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 667; 

6) głosów ważnych oddano 652; 

7) radnym został wybrany: 

― JARMOSZKO Łukasz, 

z listy nr 18 KWW NASZA GMINA GRABÓWKA OD 2016. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 553; 

4) karty do głosowania wydano 359 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 362; 

6) głosów ważnych oddano 360; 

7) radną została wybrana: 

― GRYCUK Iwona, 

z listy nr 18 KWW NASZA GMINA GRABÓWKA OD 2016. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1102; 

4) karty do głosowania wydano 668 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 664; 

6) głosów ważnych oddano 656; 

7) radnym został wybrany: 

― KARPOWICZ Tadeusz, 

z listy nr 18 KWW NASZA GMINA GRABÓWKA OD 2016. 
 

 

Rozdział 85. 

Wybory do Rady Miejskiej w Surażu 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

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) 1032 osób, to jest 

63,86% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1011, to jest 97,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 21, to jest 2,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 
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1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 3, to jest 14,29%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18, to jest 

85,71%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 77; 

4) karty do głosowania wydano 48 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 48; 

6) głosów ważnych oddano 48; 

7) radną została wybrana: 

― FILIPCZUK - ŻAMOJDA Agnieszka Edyta, 

z listy nr 21 KWW SURAŻ PONAD PODZIAŁAMI. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 125; 

4) karty do głosowania wydano 74 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 74; 

6) głosów ważnych oddano 74; 

7) radnym został wybrany: 

― BIBUŁOWICZ Krzysztof, 

z listy nr 17 KWW DOBRA ZMIANA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 117; 

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) radną została wybrana: 

― DZIEMIANIUK Julita, 

z listy nr 20 KWW ŁĄCZY NAS GMINA. 
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4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 92; 

4) karty do głosowania wydano 55 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 55; 

6) głosów ważnych oddano 54; 

7) radną została wybrana: 

― KŁOSKO Agnieszka, 

z listy nr 19 KWW DOBRO WSPÓLNE MIESZKAŃCÓW GMINY. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 87; 

4) karty do głosowania wydano 59 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 59; 

6) głosów ważnych oddano 59; 

7) radną została wybrana: 

― WYSZKOWSKA Halina, 

z listy nr 20 KWW ŁĄCZY NAS GMINA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 107; 

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: 

― SOSNOWSKI Adam, 

z listy nr 19 KWW DOBRO WSPÓLNE MIESZKAŃCÓW GMINY. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 130; 

4) karty do głosowania wydano 97 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 96; 

6) głosów ważnych oddano 90; 

7) radną została wybrana: 

― NOWICKA Iwona, 
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z listy nr 19 KWW DOBRO WSPÓLNE MIESZKAŃCÓW GMINY. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 134; 

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: 

― KARCZEWSKI Ignacy, 

z listy nr 20 KWW ŁĄCZY NAS GMINA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 82; 

4) karty do głosowania wydano 54 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 54; 

6) głosów ważnych oddano 51; 

7) radnym został wybrany: 

― MŁODZIANOWSKI Krzysztof, 

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 98; 

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: 

― PAŃKOWSKI Krzysztof, 

z listy nr 19 KWW DOBRO WSPÓLNE MIESZKAŃCÓW GMINY. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 116; 

4) karty do głosowania wydano 65 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 65; 

6) głosów ważnych oddano 64; 
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7) radnym został wybrany: 

― OWCZARCZUK Bogdan, 

z listy nr 16 KWW DALSZY ROZWÓJ GMINY. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 138; 

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: 

― DANILCZUK Mirosław, 

z listy nr 15 KWW „NIEZALEŻNY”. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 83; 

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: 

― ZIMNOCH Barbara, 

z listy nr 19 KWW DOBRO WSPÓLNE MIESZKAŃCÓW GMINY. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 112; 

4) karty do głosowania wydano 71 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 71; 

6) głosów ważnych oddano 68; 

7) radnym został wybrany: 

― JAROSZKO Paweł, 

z listy nr 16 KWW DALSZY ROZWÓJ GMINY. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 118; 

4) karty do głosowania wydano 80 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 80; 

6) głosów ważnych oddano 80; 

7) radnym został wybrany: 

― WOŁOSZCZYK Wiesław Marian, 

z listy nr 18 KWW NOWE OTWARCIE. 
 

 

Rozdział 86. 

Wybory do Rady Gminy Suwałki 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6201. 

3. Karty do głosowania wydano 3493 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3490 osób, to jest 

56,28% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3433, to jest 98,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 57, to jest 1,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 11, to jest 19,30%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 46, to jest 

80,70%  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 484; 

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) radną została wybrana: 

― STANISZEWSKA Agnieszka, 

z listy nr 16 KWW PRZYJAZNA GMINA SUWAŁKI. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 449; 

4) karty do głosowania wydano 251 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 251; 

6) głosów ważnych oddano 237; 

7) radnym został wybrany: 

― JÓZEFOWICZ Mariusz Waldemar, 

z listy nr 16 KWW PRZYJAZNA GMINA SUWAŁKI. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 253; 

4) karty do głosowania wydano 138 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138; 

6) głosów ważnych oddano 137; 

7) radnym został wybrany: 

― JEROMIN Marek, 

z listy nr 16 KWW PRZYJAZNA GMINA SUWAŁKI. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 439; 

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: 

― JANKOWSKI Tomasz Antoni, 

z listy nr 16 KWW PRZYJAZNA GMINA SUWAŁKI. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 305; 

4) karty do głosowania wydano 136 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 136; 

6) głosów ważnych oddano 134; 

7) radnym został wybrany: 

― SAWICKI Marian, 



381 

z listy nr 16 KWW PRZYJAZNA GMINA SUWAŁKI. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 355; 

4) karty do głosowania wydano 196 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 196; 

6) głosów ważnych oddano 193; 

7) radną została wybrana: 

― CZERWIŃSKA Natalia, 

z listy nr 16 KWW PRZYJAZNA GMINA SUWAŁKI. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 367; 

4) karty do głosowania wydano 200 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 200; 

6) głosów ważnych oddano 199; 

7) radnym został wybrany: 

― OSTROWSKI Jarosław, 

z listy nr 16 KWW PRZYJAZNA GMINA SUWAŁKI. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 485; 

4) karty do głosowania wydano 286 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 286; 

6) głosów ważnych oddano 279; 

7) radnym został wybrany: 

― MACKIEWICZ Stefan, 

z listy nr 16 KWW PRZYJAZNA GMINA SUWAŁKI. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 419; 

4) karty do głosowania wydano 261 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 260; 

6) głosów ważnych oddano 257; 
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7) radnym został wybrany: 

― BAŁTRUKANIS Janusz, 

z listy nr 16 KWW PRZYJAZNA GMINA SUWAŁKI. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 437; 

4) karty do głosowania wydano 245 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 245; 

6) głosów ważnych oddano 242; 

7) radną została wybrana: 

― GOLUBEK Lucyna, 

z listy nr 16 KWW PRZYJAZNA GMINA SUWAŁKI. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 362; 

4) karty do głosowania wydano 186 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 186; 

6) głosów ważnych oddano 184; 

7) radnym został wybrany: 

― ROZUMOWSKI Grzegorz, 

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 488; 

4) karty do głosowania wydano 310 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 308; 

6) głosów ważnych oddano 306; 

7) radną została wybrana: 

― KOŻUCHOWSKA Beata, 

z listy nr 16 KWW PRZYJAZNA GMINA SUWAŁKI. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 582; 

4) karty do głosowania wydano 302 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 302; 

6) głosów ważnych oddano 298; 

7) radnym został wybrany: 

― NIESZCZERZEWICZ Adam, 

z listy nr 16 KWW PRZYJAZNA GMINA SUWAŁKI. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 421; 

4) karty do głosowania wydano 233 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 233; 

6) głosów ważnych oddano 230; 

7) radną została wybrana: 

― SZTERMER Jolanta, 

z listy nr 16 KWW PRZYJAZNA GMINA SUWAŁKI. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 355; 

4) karty do głosowania wydano 239 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 239; 

6) głosów ważnych oddano 237; 

7) radnym został wybrany: 

― TOMASZEWSKI Piotr, 

z listy nr 16 KWW PRZYJAZNA GMINA SUWAŁKI. 
 

 

Rozdział 87. 

Wybory do Rady Miejskiej w Szczuczynie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4753. 

3. Karty do głosowania wydano 2460 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2455 osób, to jest 

51,65% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2385, to jest 97,15% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 70, to jest 2,85% 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 

oddano 16, to jest 22,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 54, to jest 

77,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

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 366; 

4) karty do głosowania wydano 183 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183; 

6) głosów ważnych oddano 170; 

7) radnym został wybrany: 

― NAGEL Andrzej Marian, 

z listy nr 14 KWW NASZA GMINA SZCZUCZYN. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― PIWKO Przemysław, 

z listy nr 16 KWW SZCZUCZYN 2030. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 413; 

4) karty do głosowania wydano 224 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 224; 

6) głosów ważnych oddano 215; 

7) radnym został wybrany: 

― NIEBRZYDOWSKI Marek, 

z listy nr 16 KWW SZCZUCZYN 2030. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 



385 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 328; 

4) karty do głosowania wydano 186 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 187; 

6) głosów ważnych oddano 181; 

7) radnym został wybrany: 

― BOGDAN Tomasz, 

z listy nr 16 KWW SZCZUCZYN 2030. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 383; 

4) karty do głosowania wydano 191 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191; 

6) głosów ważnych oddano 185; 

7) radnym został wybrany: 

― JAWORSKI Andrzej Waldemar, 

z listy nr 16 KWW SZCZUCZYN 2030. 
 

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 233 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 233; 

6) głosów ważnych oddano 230; 

7) radnym został wybrany: 

― JUSZKIEWICZ Tomasz, 

z listy nr 16 KWW SZCZUCZYN 2030. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 272; 

4) karty do głosowania wydano 138 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138; 

6) głosów ważnych oddano 133; 

7) radnym został wybrany: 

― MIODUSZEWSKI Tomasz, 

z listy nr 16 KWW SZCZUCZYN 2030. 
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8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 310; 

4) karty do głosowania wydano 173 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 170; 

6) głosów ważnych oddano 165; 

7) radną została wybrana: 

― KRYSZCZYŃSKA Elżbieta, 

z listy nr 16 KWW SZCZUCZYN 2030. 
 

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 141 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 141; 

6) głosów ważnych oddano 137; 

7) radnym został wybrany: 

― CHYLIŃSKI Bogusław, 

z listy nr 16 KWW SZCZUCZYN 2030. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 284; 

4) karty do głosowania wydano 158 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 157; 

6) głosów ważnych oddano 153; 

7) radnym został wybrany: 

― KALISZEWSKI Michał, 

z listy nr 16 KWW SZCZUCZYN 2030. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 299; 

4) karty do głosowania wydano 151 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 149; 

6) głosów ważnych oddano 146; 

7) radnym został wybrany: 

― KARWOWSKI Józef, 
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z listy nr 16 KWW SZCZUCZYN 2030. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 324; 

4) karty do głosowania wydano 163 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163; 

6) głosów ważnych oddano 154; 

7) radnym został wybrany: 

― OWSIANKO Adam Antoni, 

z listy nr 16 KWW SZCZUCZYN 2030. 
 

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 195 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 195; 

6) głosów ważnych oddano 193; 

7) radnym został wybrany: 

― RADAJEWSKI Marek Stefan, 

z listy nr 15 KWW ZAWSZE Z WYBORCAMI. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 359; 

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) radną została wybrana: 

― WRÓBLEWSKA Wiesława, 

z listy nr 16 KWW SZCZUCZYN 2030. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 252; 

4) karty do głosowania wydano 127 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 127; 

6) głosów ważnych oddano 127; 
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7) radną została wybrana: 

― FILIPKOWSKA Zofia, 

z listy nr 16 KWW SZCZUCZYN 2030. 
 

 

Rozdział 88. 

Wybory do Rady Miejskiej w Szepietowie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5362. 

3. Karty do głosowania wydano 2961 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2961 osób, to jest 

55,22% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2896, to jest 97,80% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 65, to jest 2,20% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 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. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 1, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― DĄBROWSKI Paweł Mateusz, 

z listy nr 17 KWW ROBERTA WYSZYŃSKIEGO. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 402; 

4) karty do głosowania wydano 181 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181; 

6) głosów ważnych oddano 177; 

7) radnym został wybrany: 

― KUĆMIEROWSKI Sławomir, 

z listy nr 18 KWW TWOJE SZEPIETOWO. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 334; 

4) karty do głosowania wydano 206 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 206; 

6) głosów ważnych oddano 201; 

7) radnym został wybrany: 

― OŁDAKOWSKI Jan, 

z listy nr 17 KWW ROBERTA WYSZYŃSKIEGO. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 355; 

4) karty do głosowania wydano 205 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 205; 

6) głosów ważnych oddano 200; 

7) radnym został wybrany: 

― KRUSZEWSKI Marian, 

z listy nr 17 KWW ROBERTA WYSZYŃSKIEGO. 
 

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 213 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 214; 

6) głosów ważnych oddano 211; 

7) radnym został wybrany: 

― POWOJSKI Grzegorz Wojciech, 

z listy nr 18 KWW TWOJE SZEPIETOWO. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 360; 

4) karty do głosowania wydano 192 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 192; 

6) głosów ważnych oddano 188; 

7) radnym został wybrany: 

― MOCZYDŁOWSKI Witold, 

z listy nr 16 KWW ZIEMI SZEPIETOWSKIEJ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 345; 

4) karty do głosowania wydano 192 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 192; 

6) głosów ważnych oddano 190; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻOCHOWSKI Grzegorz, 

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 404; 

4) karty do głosowania wydano 221 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 221; 

6) głosów ważnych oddano 216; 

7) radnym został wybrany: 

― ZAREMBA Wiesław Antoni, 

z listy nr 17 KWW ROBERTA WYSZYŃSKIEGO. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 349; 

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: 

― STYPUŁKOWSKI Mariusz, 

z listy nr 17 KWW ROBERTA WYSZYŃSKIEGO. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 441; 

4) karty do głosowania wydano 264 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 263; 

6) głosów ważnych oddano 258; 

7) radnym został wybrany: 

― ERTMAN Wojciech, 

z listy nr 16 KWW ZIEMI SZEPIETOWSKIEJ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 435; 

4) karty do głosowania wydano 226 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 226; 

6) głosów ważnych oddano 220; 

7) radną została wybrana: 

― PIETRZAK Magdalena, 

z listy nr 16 KWW ZIEMI SZEPIETOWSKIEJ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 405; 

4) karty do głosowania wydano 259 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 259; 

6) głosów ważnych oddano 246; 

7) radną została wybrana: 

― SIENICKA Katarzyna Sławomira, 

z listy nr 16 KWW ZIEMI SZEPIETOWSKIEJ. 
 

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 185 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185; 

6) głosów ważnych oddano 181; 

7) radnym został wybrany: 

― STYPUŁKOWSKI Henryk, 
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z listy nr 16 KWW ZIEMI SZEPIETOWSKIEJ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 377; 

4) karty do głosowania wydano 232 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 232; 

6) głosów ważnych oddano 229; 

7) radnym został wybrany: 

― WOJNO Łukasz, 

z listy nr 17 KWW ROBERTA WYSZYŃSKIEGO. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 392; 

4) karty do głosowania wydano 196 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 196; 

6) głosów ważnych oddano 191; 

7) radnym został wybrany: 

― FIEDORCZUK Leszek, 

z listy nr 17 KWW ROBERTA WYSZYŃSKIEGO. 
 

 

Rozdział 89. 

Wybory do Rady Gminy Sztabin 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4237. 

3. Karty do głosowania wydano 2239 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2239 osób, to jest 

52,84% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2201, to jest 98,30% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 38, to jest 1,70% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 8, to jest 21,05%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 30, to jest 

78,95%  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 259; 

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: 

― ŁAPSZYS Grzegorz, 

z listy nr 18 KWW GMINA SZTABIN RAZEM. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 314; 

4) karty do głosowania wydano 187 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 186; 

6) głosów ważnych oddano 182; 

7) radnym został wybrany: 

― GRZENDA Marcin, 

z listy nr 18 KWW GMINA SZTABIN RAZEM. 
 

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 158 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 

6) głosów ważnych oddano 155; 

7) radną została wybrana: 

― KARCZEWSKA Bożena, 

z listy nr 19 KWW SAMORZĄD 2018. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 348; 
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4) karty do głosowania wydano 173 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 173; 

6) głosów ważnych oddano 171; 

7) radnym został wybrany: 

― SIWICKI Mirosław, 

z listy nr 18 KWW GMINA SZTABIN RAZEM. 
 

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 197 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 197; 

6) głosów ważnych oddano 196; 

7) radnym został wybrany: 

― KONDRACKI Paweł, 

z listy nr 18 KWW GMINA SZTABIN RAZEM. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 326; 

4) karty do głosowania wydano 194 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 194; 

6) głosów ważnych oddano 191; 

7) radnym został wybrany: 

― KARP Paweł, 

z listy nr 18 KWW GMINA SZTABIN RAZEM. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 260; 

4) karty do głosowania wydano 144 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 144; 

6) głosów ważnych oddano 143; 

7) radną została wybrana: 

― CHODOROWSKA Emilia, 

z listy nr 18 KWW GMINA SZTABIN RAZEM. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 320; 

4) karty do głosowania wydano 138 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138; 

6) głosów ważnych oddano 133; 

7) radną została wybrana: 

― KUNDA Małgorzata, 

z listy nr 18 KWW GMINA SZTABIN RAZEM. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 201; 

4) karty do głosowania wydano 109 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 109; 

6) głosów ważnych oddano 108; 

7) radnym został wybrany: 

― SZMYGIEL Krzysztof, 

z listy nr 18 KWW GMINA SZTABIN RAZEM. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 275; 

4) karty do głosowania wydano 155 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 156; 

6) głosów ważnych oddano 156; 

7) radnym został wybrany: 

― MITROS Jakub, 

z listy nr 18 KWW GMINA SZTABIN RAZEM. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 250; 

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: 

― GAŁAŻYN Marek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
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12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 284; 

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: 

― MIKLASZEWICZ Jarosław, 

z listy nr 19 KWW SAMORZĄD 2018. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 227; 

4) karty do głosowania wydano 124 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 124; 

6) głosów ważnych oddano 123; 

7) radną została wybrana: 

― KLIM Marta, 

z listy nr 19 KWW SAMORZĄD 2018. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 262; 

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: 

― KRZYWICKI Robert, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 272; 

4) karty do głosowania wydano 119 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 119; 

6) głosów ważnych oddano 112; 

7) radną została wybrana: 

― CZERWIŃSKA Sylwia, 
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z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 90. 

Wybory do Rady Gminy Szudziałowo 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2320. 

3. Karty do głosowania wydano 1262 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1262 osób, to jest 

54,40% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1230, to jest 97,46% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 32, to jest 2,54% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 8, to jest 25,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 24, 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. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 5, 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 181; 

4) karty do głosowania wydano 101 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 101; 

6) głosów ważnych oddano 96; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁAPIŃSKI Mariusz, 

z listy nr 17 KWW TADEUSZA TOKAREWICZA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 165; 

4) karty do głosowania wydano 87 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 87; 

6) głosów ważnych oddano 87; 

7) radnym został wybrany: 

― BACH Krzysztof, 

z listy nr 17 KWW TADEUSZA TOKAREWICZA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 205; 

4) karty do głosowania wydano 134 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 134; 

6) głosów ważnych oddano 130; 

7) radnym został wybrany: 

― OLCHOWIK Leszek, 

z listy nr 17 KWW TADEUSZA TOKAREWICZA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 236; 

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: 

― OLEKSZA Sławomir, 

z listy nr 17 KWW TADEUSZA TOKAREWICZA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― OLCHOWIK Danuta, 

z listy nr 17 KWW TADEUSZA TOKAREWICZA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 90; 

4) karty do głosowania wydano 42 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 42; 

6) głosów ważnych oddano 40; 

7) radnym został wybrany: 

― BUŁATEWICZ Wojciech, 

z listy nr 17 KWW TADEUSZA TOKAREWICZA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 151; 

4) karty do głosowania wydano 77 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 77; 

6) głosów ważnych oddano 76; 

7) radną została wybrana: 

― JUCHA Magdalena, 

z listy nr 17 KWW TADEUSZA TOKAREWICZA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 265; 

4) karty do głosowania wydano 123 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 123; 

6) głosów ważnych oddano 121; 

7) radną została wybrana: 

― KĘDYŚ Elżbieta Irena, 

z listy nr 18 KWW RAZEM DLA SZUDZIAŁOWA. 
 

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 65 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 65; 

6) głosów ważnych oddano 62; 

7) radną została wybrana: 

― HOROSZ Katarzyna, 

z listy nr 17 KWW TADEUSZA TOKAREWICZA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 140; 

4) karty do głosowania wydano 77 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 77; 

6) głosów ważnych oddano 74; 

7) radnym został wybrany: 

― MAŁOŃ Adam, 

z listy nr 18 KWW RAZEM DLA SZUDZIAŁOWA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 209; 

4) karty do głosowania wydano 105 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 105; 

6) głosów ważnych oddano 104; 

7) radnym został wybrany: 

― JAROSZEWICZ Grzegorz, 

z listy nr 17 KWW TADEUSZA TOKAREWICZA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 229; 

4) karty do głosowania wydano 144 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 144; 

6) głosów ważnych oddano 142; 

7) radnym został wybrany: 

― BARANOWSKI Krzysztof, 

z listy nr 18 KWW RAZEM DLA SZUDZIAŁOWA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 189; 

4) karty do głosowania wydano 99 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 99; 

6) głosów ważnych oddano 97; 

7) radną została wybrana: 

― NORMANTOWICZ-HORCZAK Małgorzata, 

z listy nr 18 KWW RAZEM DLA SZUDZIAŁOWA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― STASIEWICZ Jerzy Zbigniew, 

z listy nr 18 KWW RAZEM DLA SZUDZIAŁOWA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 121; 

4) karty do głosowania wydano 94 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 94; 

6) głosów ważnych oddano 91; 

7) radnym został wybrany: 

― ONOSZKO Michał Antoni, 

z listy nr 18 KWW RAZEM DLA SZUDZIAŁOWA. 
 

 

Rozdział 91. 

Wybory do Rady Gminy Szumowo 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3484. 

3. Karty do głosowania wydano 2185 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2185 osób, to jest 

62,72% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2139, to jest 97,89% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 46, 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 14, to jest 30,43%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 32, to jest 

69,57%  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 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 12, nr 15, w 

których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 
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1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 167; 

4) karty do głosowania wydano 121 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 121; 

6) głosów ważnych oddano 120; 

7) radnym został wybrany: 

― SKIBNIEWSKI Eugeniusz, 

z listy nr 16 KWW STABILIZACJA I ROZWÓJ GMINY SZUMOWO. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 386; 

4) karty do głosowania wydano 260 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 260; 

6) głosów ważnych oddano 254; 

7) radną została wybrana: 

― MIECZKOWSKA Ewelina, 

z listy nr 17 KWW MAŁA OJCZYZNA SZUMOWO. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 374; 

4) karty do głosowania wydano 233 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 233; 

6) głosów ważnych oddano 230; 

7) radnym został wybrany: 

― BAGIŃSKI Grzegorz, 

z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY SZUMOWO. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 190; 

4) karty do głosowania wydano 139 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 139; 

6) głosów ważnych oddano 136; 

7) radnym został wybrany: 

― OGONOWSKI Zenon Marian, 
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z listy nr 16 KWW STABILIZACJA I ROZWÓJ GMINY SZUMOWO. 
 

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 133 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 133; 

6) głosów ważnych oddano 131; 

7) radną została wybrana: 

― SZYMAŃSKA Elżbieta, 

z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY SZUMOWO. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 146; 

4) karty do głosowania wydano 101 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 101; 

6) głosów ważnych oddano 97; 

7) radną została wybrana: 

― MIANOWSKA Katarzyna, 

z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY SZUMOWO. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 370; 

4) karty do głosowania wydano 238 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 238; 

6) głosów ważnych oddano 238; 

7) radną została wybrana: 

― SADOWSKA - SŁABA Marta, 

z listy nr 16 KWW STABILIZACJA I ROZWÓJ GMINY SZUMOWO. 
 

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 155 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155; 

6) głosów ważnych oddano 152; 
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7) radnym został wybrany: 

― WSZOŁKOWSKI Robert, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 286; 

4) karty do głosowania wydano 164 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 

6) głosów ważnych oddano 160; 

7) radnym został wybrany: 

― JARZĄBEK Andrzej, 

z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY SZUMOWO. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 164; 

4) karty do głosowania wydano 90 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 90; 

6) głosów ważnych oddano 81; 

7) radnym został wybrany: 

― DZIERKA Zbigniew, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 264; 

4) karty do głosowania wydano 155 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155; 

6) głosów ważnych oddano 150; 

7) radnym został wybrany: 

― PSKIET Andrzej, 

z listy nr 16 KWW STABILIZACJA I ROZWÓJ GMINY SZUMOWO. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KRAKÓWKA Jerzy, 
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z listy nr 16 KWW STABILIZACJA I ROZWÓJ GMINY SZUMOWO. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 288; 

4) karty do głosowania wydano 151 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 151; 

6) głosów ważnych oddano 149; 

7) radnym został wybrany: 

― KORNET Jarosław, 

z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY SZUMOWO. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 364; 

4) karty do głosowania wydano 245 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 245; 

6) głosów ważnych oddano 241; 

7) radnym został wybrany: 

― DĘBEK Andrzej, 

z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY SZUMOWO. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― TATKO Wiesław, 

z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY SZUMOWO. 
 

 

Rozdział 92. 

Wybory do Rady Gminy Szypliszki 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

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) 1906 osób, to jest 

58,50% uprawnionych do głosowania. 
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5. Głosów ważnych oddano 1871, to jest 98,16% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 35, to jest 1,84% 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 14,29%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 30, to jest 

85,71%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 261; 

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) radnym został wybrany: 

― ORZECHOWSKI Waldemar Bogusław, 

z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY SZYPLISZKI. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 193; 

4) karty do głosowania wydano 121 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 121; 

6) głosów ważnych oddano 120; 

7) radnym został wybrany: 

― JANUSZKO Józef, 

z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY SZYPLISZKI. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 264; 

4) karty do głosowania wydano 170 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 170; 

6) głosów ważnych oddano 163; 
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7) radnym został wybrany: 

― NIEDŹWIECKI Tomasz, 

z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY SZYPLISZKI. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 211; 

4) karty do głosowania wydano 88 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 88; 

6) głosów ważnych oddano 88; 

7) radną została wybrana: 

― JANUSZKO Natalia, 

z listy nr 15 KWW "GMINA DLA LUDZI". 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 133; 

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: 

― GIBOWICZ Stanisław, 

z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY SZYPLISZKI. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 253; 

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: 

― GAŁAZIN Lech, 

z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY SZYPLISZKI. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 230; 

4) karty do głosowania wydano 103 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 103; 

6) głosów ważnych oddano 100; 

7) radną została wybrana: 

― JUREWICZ Elżbieta, 

z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY SZYPLISZKI. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 258; 

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: 

― GAWIŃSKI Andrzej, 

z listy nr 15 KWW "GMINA DLA LUDZI". 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 224; 

4) karty do głosowania wydano 143 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 143; 

6) głosów ważnych oddano 141; 

7) radnym został wybrany: 

― WOŁYNIEC Leszek, 

z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY SZYPLISZKI. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 198; 

4) karty do głosowania wydano 114 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 114; 

6) głosów ważnych oddano 112; 

7) radnym został wybrany: 

― RACIS Krzysztof, 

z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY SZYPLISZKI. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 184; 

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: 

― ANUSIEWICZ Antoni, 

z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY SZYPLISZKI. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 156; 

4) karty do głosowania wydano 103 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 102; 

6) głosów ważnych oddano 102; 

7) radnym został wybrany: 

― KIMSZAL Kamil, 

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 231; 

4) karty do głosowania wydano 136 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 137; 

6) głosów ważnych oddano 137; 

7) radnym został wybrany: 

― JASIŃSKI Jan, 

z listy nr 15 KWW "GMINA DLA LUDZI". 
 

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 167 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 167; 

6) głosów ważnych oddano 163; 

7) radną została wybrana: 

― STASZKIEWICZ Joanna, 

z listy nr 15 KWW "GMINA DLA LUDZI". 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 178; 

4) karty do głosowania wydano 99 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 98; 

6) głosów ważnych oddano 94; 

7) radnym został wybrany: 

― KURZYNOWSKI Paweł, 

z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY SZYPLISZKI. 
 

 

Rozdział 93. 

Wybory do Rady Gminy Śniadowo 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4019. 

3. Karty do głosowania wydano 2260 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2257 osób, to jest 

56,16% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2222, to jest 98,45% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 35, to jest 1,55% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 7, to jest 20,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 28, to jest 

80,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 9, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 224; 

4) karty do głosowania wydano 122 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122; 
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6) głosów ważnych oddano 119; 

7) radną została wybrana: 

― ANTONIAK Krystyna, 

z listy nr 14 KWW ZDZISŁAW ŁUBA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 281; 

4) karty do głosowania wydano 123 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122; 

6) głosów ważnych oddano 120; 

7) radną została wybrana: 

― KAMRAT-JANIAK Beata, 

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 309; 

4) karty do głosowania wydano 158 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 

6) głosów ważnych oddano 154; 

7) radnym został wybrany: 

― ZABORSZCZYK Jacek Grzegorz, 

z listy nr 14 KWW ZDZISŁAW ŁUBA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 192; 

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: 

― ŻEBROWSKI Edward, 

z listy nr 16 KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 285; 
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4) karty do głosowania wydano 175 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 175; 

6) głosów ważnych oddano 175; 

7) radnym został wybrany: 

― POLKOWSKI Cezary, 

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 291; 

4) karty do głosowania wydano 154 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 154; 

6) głosów ważnych oddano 149; 

7) radnym został wybrany: 

― MALINOWSKI Waldemar Grzegorz, 

z listy nr 16 KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 346; 

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: 

― SKUBICH Mirosław Bogdan, 

z listy nr 16 KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 317; 

4) karty do głosowania wydano 165 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 165; 

6) głosów ważnych oddano 161; 

7) radnym został wybrany: 

― FILIPKOWSKI Marek, 

z listy nr 16 KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― PODGÓRSKI Grzegorz, 

z listy nr 16 KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 410; 

4) karty do głosowania wydano 242 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 242; 

6) głosów ważnych oddano 237; 

7) radną została wybrana: 

― BOGUSKA Renata Anna, 

z listy nr 14 KWW ZDZISŁAW ŁUBA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 309; 

4) karty do głosowania wydano 184 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 184; 

6) głosów ważnych oddano 183; 

7) radnym został wybrany: 

― KOZŁOWSKI Paweł, 

z listy nr 16 KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI. 
 

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 199 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 199; 

6) głosów ważnych oddano 198; 

7) radnym został wybrany: 

― JAKACKI Tomasz, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 300; 
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4) karty do głosowania wydano 179 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 179; 

6) głosów ważnych oddano 176; 

7) radnym został wybrany: 

― TYSZKA Artur, 

z listy nr 16 KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 235; 

4) karty do głosowania wydano 118 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 116; 

6) głosów ważnych oddano 113; 

7) radnym został wybrany: 

― BARANOWSKI Tadeusz Piotr, 

z listy nr 16 KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 245; 

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: 

― ZAREMBA Zdzisław, 

z listy nr 16 KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI. 
 

 

Rozdział 94. 

Wybory do Rady Gminy Trzcianne 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3135. 

3. Karty do głosowania wydano 1743 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1743 osób, to jest 

55,60% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1694, to jest 97,19% ogólnej liczby głosów oddanych. 



415 

6. Głosów nieważnych oddano 49, to jest 2,81% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 7, to jest 14,29%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42, to jest 

85,71%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 8, nr 11, w 

których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 267; 

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: 

― FIEDORUK Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 211; 

4) karty do głosowania wydano 130 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 130; 

6) głosów ważnych oddano 128; 

7) radnym został wybrany: 

― LASOTA Łukasz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 308; 

4) karty do głosowania wydano 185 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185; 



416 

6) głosów ważnych oddano 178; 

7) radną została wybrana: 

― CIBOROWSKA Marta, 

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 226; 

4) karty do głosowania wydano 117 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 117; 

6) głosów ważnych oddano 112; 

7) radnym został wybrany: 

― MARCISZEWSKI Zdzisław, 

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 262; 

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: 

― SAK Marianna Danuta, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 272; 

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: 

― SZYDŁOWSKI Stanisław, 

z listy nr 16 KWW MIESZKAŃCÓW GMINY TRZCIANNE. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 293; 
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4) karty do głosowania wydano 163 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163; 

6) głosów ważnych oddano 157; 

7) radną została wybrana: 

― APOŃ Jadwiga, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KLEPADŁO Andrzej, 

z listy nr 16 KWW MIESZKAŃCÓW GMINY TRZCIANNE. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 186; 

4) karty do głosowania wydano 95 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 95; 

6) głosów ważnych oddano 91; 

7) radnym został wybrany: 

― WASZKIEWICZ Andrzej, 

z listy nr 16 KWW MIESZKAŃCÓW GMINY TRZCIANNE. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 319; 

4) karty do głosowania wydano 166 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 166; 

6) głosów ważnych oddano 164; 

7) radnym został wybrany: 

― POGORZELSKI Andrzej, 

z listy nr 16 KWW MIESZKAŃCÓW GMINY TRZCIANNE. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― POGORZELSKI Zbigniew Jarosław, 

z listy nr 16 KWW MIESZKAŃCÓW GMINY TRZCIANNE. 
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12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 206; 

4) karty do głosowania wydano 119 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 119; 

6) głosów ważnych oddano 119; 

7) radną została wybrana: 

― GIEŃKO Małgorzata, 

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 192; 

4) karty do głosowania wydano 102 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 102; 

6) głosów ważnych oddano 94; 

7) radnym został wybrany: 

― JANUSZCZYK Andrzej, 

z listy nr 16 KWW MIESZKAŃCÓW GMINY TRZCIANNE. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 151; 

4) karty do głosowania wydano 72 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 72; 

6) głosów ważnych oddano 72; 

7) radną została wybrana: 

― MAKAREWICZ Jadwiga, 

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 242; 

4) karty do głosowania wydano 145 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145; 

6) głosów ważnych oddano 138; 

7) radnym został wybrany: 

― ZAJKOWSKI Adam, 
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z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 95. 

Wybory do Rady Gminy Turośl 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3211. 

3. Karty do głosowania wydano 1726 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1725 osób, to jest 

53,72% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1700, to jest 98,55% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 25, to jest 1,45% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 4, to jest 16,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 21, to jest 

84,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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 4, nr 11, 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 210; 

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) radnym został wybrany: 

― RYDEL Adam, 

z listy nr 18 KWW LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 259; 

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) radną została wybrana: 

― GRAJKO Urszula, 

z listy nr 15 KWW JEDNOŚĆ W TUROŚLI. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

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 177; 

7) radnym został wybrany: 

― KOZŁOWSKI Krzysztof, 

z listy nr 15 KWW JEDNOŚĆ W TUROŚLI. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― BUGNACKI Andrzej, 

z listy nr 15 KWW JEDNOŚĆ W TUROŚLI. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 368; 

4) karty do głosowania wydano 170 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 170; 

6) głosów ważnych oddano 167; 

7) radnym został wybrany: 

― GWIAZDA Roman, 

z listy nr 15 KWW JEDNOŚĆ W TUROŚLI. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 293; 

4) karty do głosowania wydano 172 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 171; 

6) głosów ważnych oddano 171; 

7) radnym został wybrany: 

― TRZCINKA Kazimierz, 

z listy nr 15 KWW JEDNOŚĆ W TUROŚLI. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 309; 

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: 

― SUTKOWSKI Wojciech, 

z listy nr 15 KWW JEDNOŚĆ W TUROŚLI. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 146; 

4) karty do głosowania wydano 83 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 83; 

6) głosów ważnych oddano 81; 

7) radnym został wybrany: 

― SIWIK Stanisław, 

z listy nr 18 KWW LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 267; 

4) karty do głosowania wydano 114 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 114; 

6) głosów ważnych oddano 114; 

7) radną została wybrana: 

― ŁAZARCZYK Agnieszka, 

z listy nr 18 KWW LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 228; 

4) karty do głosowania wydano 126 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126; 

6) głosów ważnych oddano 121; 

7) radnym został wybrany: 

― MILEWSKI Sławomir, 

z listy nr 15 KWW JEDNOŚĆ W TUROŚLI. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― PUPEK Paweł, 

z listy nr 15 KWW JEDNOŚĆ W TUROŚLI. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 389; 

4) karty do głosowania wydano 186 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 186; 

6) głosów ważnych oddano 186; 

7) radną została wybrana: 

― MAŁŻ Iwona, 

z listy nr 18 KWW LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 278; 

4) karty do głosowania wydano 145 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145; 

6) głosów ważnych oddano 138; 

7) radnym został wybrany: 

― LEMAŃSKI Dariusz, 

z listy nr 15 KWW JEDNOŚĆ W TUROŚLI. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― SACIŁOWSKI Zbigniew, 
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z listy nr 15 KWW JEDNOŚĆ W TUROŚLI. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 144; 

4) karty do głosowania wydano 70 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 70; 

6) głosów ważnych oddano 70; 

7) radną została wybrana: 

― ZAJK Mariola, 

z listy nr 19 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

 

Rozdział 96. 

Wybory do Rady Gminy Turośń Kościelna 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4359. 

3. Karty do głosowania wydano 2767 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2764 osób, to jest 

63,41% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2733, to jest 98,88% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 31, to jest 1,12% 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 12,90%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 27, to jest 

87,10%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 6, nr 12, w 

których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 384; 

4) karty do głosowania wydano 265 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 264; 

6) głosów ważnych oddano 258; 

7) radną została wybrana: 

― DRYL Beata, 

z listy nr 15 KWW GRZEGORZ JAKUĆ. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 213; 

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: 

― KONDZIOR Wojciech Andrzej, 

z listy nr 15 KWW GRZEGORZ JAKUĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 291; 

4) karty do głosowania wydano 162 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162; 

6) głosów ważnych oddano 160; 

7) radną została wybrana: 

― LESZCZYŃSKA Bernarda, 

z listy nr 15 KWW GRZEGORZ JAKUĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 297; 

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) radną została wybrana: 

― DROZDOWSKA Jadwiga Zofia, 

z listy nr 15 KWW GRZEGORZ JAKUĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 261; 

4) karty do głosowania wydano 174 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 173; 

6) głosów ważnych oddano 169; 

7) radnym został wybrany: 

― KONDZIOR Marek, 

z listy nr 15 KWW GRZEGORZ JAKUĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KONDZIOR Leszek, 

z listy nr 15 KWW GRZEGORZ JAKUĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 258; 

4) karty do głosowania wydano 186 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 186; 

6) głosów ważnych oddano 184; 

7) radnym został wybrany: 

― KOWALEWICZ Sławomir, 

z listy nr 15 KWW GRZEGORZ JAKUĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 263; 

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) radną została wybrana: 

― SASINOWSKA Elżbieta, 

z listy nr 15 KWW GRZEGORZ JAKUĆ. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 386; 

4) karty do głosowania wydano 278 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 278; 

6) głosów ważnych oddano 276; 

7) radnym został wybrany: 

― BARTNOWSKI Jarosław, 

z listy nr 15 KWW GRZEGORZ JAKUĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 330; 

4) karty do głosowania wydano 212 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 212; 

6) głosów ważnych oddano 211; 

7) radnym został wybrany: 

― CZECH Jarosław, 

z listy nr 15 KWW GRZEGORZ JAKUĆ. 
 

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 299 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 299; 

6) głosów ważnych oddano 299; 

7) radnym został wybrany: 

― SZAJDA Sławomir Dariusz, 

z listy nr 17 KWW "TU JEST NASZ DOM". 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KAMIŃSKI Tomasz, 

z listy nr 15 KWW GRZEGORZ JAKUĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 348; 

4) karty do głosowania wydano 179 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 179; 

6) głosów ważnych oddano 178; 

7) radnym został wybrany: 

― BOGDANOWICZ Wojciech, 

z listy nr 16 KWW NIEZALEŻNI DLA GMINY. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 453; 

4) karty do głosowania wydano 285 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 285; 

6) głosów ważnych oddano 281; 

7) radnym został wybrany: 

― BĄCZEK Jerzy, 

z listy nr 16 KWW NIEZALEŻNI DLA GMINY. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 435; 

4) karty do głosowania wydano 259 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 259; 

6) głosów ważnych oddano 256; 

7) radnym został wybrany: 

― PACZKOWSKI Marek, 

z listy nr 15 KWW GRZEGORZ JAKUĆ. 
 

 

Rozdział 97. 

Wybory do Rady Miejskiej w Tykocinie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

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) 3080 osób, to jest 

59,85% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3030, to jest 98,38% ogólnej liczby głosów oddanych. 
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6. Głosów nieważnych oddano 50, to jest 1,62% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 7, to jest 14,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 43, to jest 

86,00%  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 448; 

4) karty do głosowania wydano 332 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 332; 

6) głosów ważnych oddano 326; 

7) radnym został wybrany: 

― WESOŁOWSKI Emil, 

z listy nr 16 KWW DOBRO NASZYCH MIESZKAŃCÓW. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 455; 

4) karty do głosowania wydano 302 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 302; 

6) głosów ważnych oddano 293; 

7) radną została wybrana: 

― KAMIŃSKA Renata, 

z listy nr 16 KWW DOBRO NASZYCH MIESZKAŃCÓW. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 344; 

4) karty do głosowania wydano 221 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 220; 

6) głosów ważnych oddano 215; 

7) radnym został wybrany: 
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― MALINOWSKI Jarosław, 

z listy nr 16 KWW DOBRO NASZYCH MIESZKAŃCÓW. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 383, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 228 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 228; 

6) głosów ważnych oddano 222; 

7) radnym został wybrany: 

― KWIATKOWSKI Arkadiusz, 

z listy nr 16 KWW DOBRO NASZYCH MIESZKAŃCÓW. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 274; 

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: 

― KUROWSKI Kamil, 

z listy nr 16 KWW DOBRO NASZYCH MIESZKAŃCÓW. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 392; 

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) radną została wybrana: 

― NIECIECKA Agnieszka, 

z listy nr 17 KWW KRZYSZTOFA CHLEBOWICZA WIARYGODNOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 427; 
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4) karty do głosowania wydano 265 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 265; 

6) głosów ważnych oddano 262; 

7) radnym został wybrany: 

― ROGALEWSKI Stanisław, 

z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE LUDOWE. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 258; 

4) karty do głosowania wydano 141 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 141; 

6) głosów ważnych oddano 140; 

7) radnym został wybrany: 

― KORZIŃSKI Krzysztof, 

z listy nr 16 KWW DOBRO NASZYCH MIESZKAŃCÓW. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 246; 

4) karty do głosowania wydano 154 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153; 

6) głosów ważnych oddano 151; 

7) radnym został wybrany: 

― KLIMASZEWSKI Roman, 

z listy nr 17 KWW KRZYSZTOFA CHLEBOWICZA WIARYGODNOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 386; 

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: 

― SOKÓLSKI Mikołaj, 

z listy nr 17 KWW KRZYSZTOFA CHLEBOWICZA WIARYGODNOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 280; 

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: 

― SOWIŃSKI Antoni Janusz, 

z listy nr 17 KWW KRZYSZTOFA CHLEBOWICZA WIARYGODNOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 299; 

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) radnym został wybrany: 

― POTOCKI Piotr, 

z listy nr 15 KWW BUDZIMY TYKOCIN. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 404; 

4) karty do głosowania wydano 197 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 197; 

6) głosów ważnych oddano 197; 

7) radną została wybrana: 

― NARTOWICZ Małgorzata, 

z listy nr 16 KWW DOBRO NASZYCH MIESZKAŃCÓW. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 317; 

4) karty do głosowania wydano 158 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 

6) głosów ważnych oddano 155; 

7) radnym został wybrany: 

― GRUDZIŃSKI Dariusz, 

z listy nr 16 KWW DOBRO NASZYCH MIESZKAŃCÓW. 
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15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 233; 

4) karty do głosowania wydano 153 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153; 

6) głosów ważnych oddano 152; 

7) radną została wybrana: 

― MALINOWSKA Mariola, 

z listy nr 16 KWW DOBRO NASZYCH MIESZKAŃCÓW. 
 

 

Rozdział 98. 

Wybory do Rady Miejskiej w Wasilkowie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12008. 

3. Karty do głosowania wydano 6337 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6339 osób, to jest 

52,79% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 6209, to jest 97,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 130, 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 35, to jest 26,92%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 95, to jest 

73,08%  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 813; 

4) karty do głosowania wydano 370 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 370; 

6) głosów ważnych oddano 360; 

7) radnym został wybrany: 

― BOJANOWSKI Łukasz Marcin, 

z listy nr 16 KWW NASZ WASILKÓW - CZAS NA ZMIANY. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― PÓŁTORAK Piotr Adam, 

z listy nr 17 KWW GMINA WASILKÓW WSPÓLNE DOBRO. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1025; 

4) karty do głosowania wydano 561 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 561; 

6) głosów ważnych oddano 540; 

7) radnym został wybrany: 

― KRÓL Michał, 

z listy nr 17 KWW GMINA WASILKÓW WSPÓLNE DOBRO. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 559; 

4) karty do głosowania wydano 291 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 290; 

6) głosów ważnych oddano 287; 

7) radną została wybrana: 

― PSZCZÓŁKA Anna, 

z listy nr 17 KWW GMINA WASILKÓW WSPÓLNE DOBRO. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 674; 

4) karty do głosowania wydano 349 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 349; 

6) głosów ważnych oddano 341; 
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7) radnym został wybrany: 

― IGNATOWSKI Marek, 

z listy nr 16 KWW NASZ WASILKÓW - CZAS NA ZMIANY. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 688; 

4) karty do głosowania wydano 324 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 325; 

6) głosów ważnych oddano 318; 

7) radnym został wybrany: 

― KOJŁO Marek, 

z listy nr 15 KWW WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 826; 

4) karty do głosowania wydano 450 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 449; 

6) głosów ważnych oddano 444; 

7) radnym został wybrany: 

― AUGUSTYNOWICZ Andrzej, 

z listy nr 16 KWW NASZ WASILKÓW - CZAS NA ZMIANY. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1150; 

4) karty do głosowania wydano 665 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 662; 

6) głosów ważnych oddano 651; 

7) radną została wybrana: 

― TARGOŃSKA-DAKOWICZ Monika, 

z listy nr 8 KWW KUKIZ'15. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 945; 

4) karty do głosowania wydano 415 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 420; 

6) głosów ważnych oddano 409; 

7) radnym został wybrany: 

― ZALEJSKI Jarosław Aleksander, 

z listy nr 16 KWW NASZ WASILKÓW - CZAS NA ZMIANY. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1008; 

4) karty do głosowania wydano 607 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 606; 

6) głosów ważnych oddano 600; 

7) radnym został wybrany: 

― KOZŁOWSKI Janusz, 

z listy nr 16 KWW NASZ WASILKÓW - CZAS NA ZMIANY. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1082; 

4) karty do głosowania wydano 576 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 576; 

6) głosów ważnych oddano 570; 

7) radną została wybrana: 

― JAKUĆ Magdalena, 

z listy nr 18 KWW „SOCHONIE WSPÓLNE JUTRO”. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 770; 

4) karty do głosowania wydano 436 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 436; 

6) głosów ważnych oddano 430; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁUCKIEWICZ Adrian, 

z listy nr 16 KWW NASZ WASILKÓW - CZAS NA ZMIANY. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 789; 

4) karty do głosowania wydano 412 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 412; 

6) głosów ważnych oddano 402; 

7) radnym został wybrany: 

― SAWICKI Tomasz, 

z listy nr 15 KWW WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 693; 

4) karty do głosowania wydano 343 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 346; 

6) głosów ważnych oddano 337; 

7) radnym został wybrany: 

― KRAKOWIECKI Karol, 

z listy nr 15 KWW WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 986; 

4) karty do głosowania wydano 538 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 537; 

6) głosów ważnych oddano 520; 

7) radnym został wybrany: 

― LEWKOWICZ Robert, 

z listy nr 15 KWW WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ. 
 

 

Rozdział 99. 

Wybory do Rady Gminy Wąsosz 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2766. 

3. Karty do głosowania wydano 1331 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1331 osób, to jest 

48,12% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1296, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 
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6. Głosów nieważnych oddano 35, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 8, to jest 22,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 27, to jest 

77,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 12, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 214; 

4) karty do głosowania wydano 111 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 111; 

6) głosów ważnych oddano 105; 

7) radnym został wybrany: 

― KOZŁOWSKI Stanisław, 

z listy nr 14 KWW WĄSOSZ 2018. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 206; 

4) karty do głosowania wydano 86 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 86; 

6) głosów ważnych oddano 83; 

7) radnym został wybrany: 

― BARAN Robert Stanisław, 

z listy nr 14 KWW WĄSOSZ 2018. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 195; 

4) karty do głosowania wydano 113 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 113; 
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6) głosów ważnych oddano 110; 

7) radnym został wybrany: 

― TARNACKI Bogusław, 

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 170; 

4) karty do głosowania wydano 80 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 80; 

6) głosów ważnych oddano 76; 

7) radnym został wybrany: 

― CZYŻEWSKI Stefan, 

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 195; 

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: 

― MODZELEWSKI Paweł, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 261; 

4) karty do głosowania wydano 108 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 109; 

6) głosów ważnych oddano 108; 

7) radnym został wybrany: 

― ZIELIŃSKI Dariusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 221; 
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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 105; 

7) radnym został wybrany: 

― FRĄCKIEWICZ Robert, 

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 187; 

4) karty do głosowania wydano 84 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 84; 

6) głosów ważnych oddano 84; 

7) radnym został wybrany: 

― NIECIKOWSKI Arkadiusz, 

z listy nr 14 KWW WĄSOSZ 2018. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 160; 

4) karty do głosowania wydano 74 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 73; 

6) głosów ważnych oddano 72; 

7) radnym został wybrany: 

― KONOPKA Antoni, 

z listy nr 14 KWW WĄSOSZ 2018. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 194; 

4) karty do głosowania wydano 112 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 112; 

6) głosów ważnych oddano 108; 

7) radnym został wybrany: 

― KIEŁCZEWSKI Marek, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 185; 

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: 

― ZALEWSKI Józef, 

z listy nr 14 KWW WĄSOSZ 2018. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― NIESZAŁA Leszek, 

z listy nr 14 KWW WĄSOSZ 2018. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 207; 

4) karty do głosowania wydano 95 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 95; 

6) głosów ważnych oddano 94; 

7) radną została wybrana: 

― GARDOCKA Danuta, 

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 201; 

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: 

― KRUSZYŃSKI Leszek, 

z listy nr 14 KWW WĄSOSZ 2018. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 170; 
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4) karty do głosowania wydano 76 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 76; 

6) głosów ważnych oddano 75; 

7) radnym został wybrany: 

― CHROSTOWSKI Sławomir, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 100. 

Wybory do Rady Gminy Wizna 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

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) 2001 osób, to jest 

59,50% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1963, to jest 98,10% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 38, to jest 1,90% 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 26,32%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 28, 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 271; 

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: 

― SZYŁAK Tomasz, 

z listy nr 16 KWW DOBRA GMINA WIZNA. 
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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 92 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 92; 

6) głosów ważnych oddano 90; 

7) radnym został wybrany: 

― WIŚNIEWSKI Marcin, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 157; 

4) karty do głosowania wydano 89 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 88; 

6) głosów ważnych oddano 88; 

7) radnym został wybrany: 

― GODLEWSKI Damian, 

z listy nr 15 KWW "ARTURA SZULCA". 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

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 137; 

7) radną została wybrana: 

― GRODZKA Iwona, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 249; 

4) karty do głosowania wydano 165 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 165; 

6) głosów ważnych oddano 160; 

7) radnym został wybrany: 

― SAWICKI Marek Lech, 
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z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 219; 

4) karty do głosowania wydano 152 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 

6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radnym został wybrany: 

― MATEJKOWSKI Andrzej, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 200; 

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: 

― KAPELEWSKI Wiesław, 

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 221; 

4) karty do głosowania wydano 135 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 135; 

6) głosów ważnych oddano 130; 

7) radnym został wybrany: 

― LASKOWSKI Marek, 

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 238; 

4) karty do głosowania wydano 153 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153; 

6) głosów ważnych oddano 152; 
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7) radnym został wybrany: 

― GRABOWSKI Piotr, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 302; 

4) karty do głosowania wydano 193 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 193; 

6) głosów ważnych oddano 192; 

7) radnym został wybrany: 

― MODZELEWSKI Marcin, 

z listy nr 14 KWW SAMORZĄDY ŁOMŻYŃSKIE RAZEM. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 221; 

4) karty do głosowania wydano 91 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 91; 

6) głosów ważnych oddano 90; 

7) radnym został wybrany: 

― MURAWSKI Grzegorz Wojciech, 

z listy nr 14 KWW SAMORZĄDY ŁOMŻYŃSKIE RAZEM. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 200; 

4) karty do głosowania wydano 93 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 92; 

6) głosów ważnych oddano 90; 

7) radnym został wybrany: 

― ZALEWSKI Adam, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 211; 

4) karty do głosowania wydano 127 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126; 

6) głosów ważnych oddano 123; 

7) radnym został wybrany: 

― WRÓBLEWSKI Szczepan, 

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 213; 

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: 

― NACEWICZ Grzegorz, 

z listy nr 14 KWW SAMORZĄDY ŁOMŻYŃSKIE RAZEM. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 255; 

4) karty do głosowania wydano 159 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 159; 

6) głosów ważnych oddano 156; 

7) radnym został wybrany: 

― MROCZKOWSKI Jan, 

z listy nr 14 KWW SAMORZĄDY ŁOMŻYŃSKIE RAZEM. 
 

 

Rozdział 101. 

Wybory do Rady Gminy Wiżajny 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

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) 1296 osób, to jest 

64,86% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1276, to jest 98,46% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 20, to jest 1,54% 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 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20, to jest 

100,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

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 158; 

4) karty do głosowania wydano 98 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 98; 

6) głosów ważnych oddano 94; 

7) radnym został wybrany: 

― PRZEKOP Sławomir, 

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 138; 

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: 

― STASIŃSKI Piotr, 

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 154; 

4) karty do głosowania wydano 101 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 101; 

6) głosów ważnych oddano 99; 

7) radnym został wybrany: 

― ŁANCZKOWSKI Tadeusz Piotr, 

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 154; 

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: 

― ZAMOJSKI Tomasz, 

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 157; 

4) karty do głosowania wydano 89 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 89; 

6) głosów ważnych oddano 86; 

7) radnym został wybrany: 

― SZYSZKOWSKI Tadeusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 164; 

4) karty do głosowania wydano 113 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 112; 

6) głosów ważnych oddano 110; 

7) radnym został wybrany: 

― DĄBROWSKI Stanisław, 

z listy nr 16 KWW JÓZEFA LASKOWSKIEGO. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 110; 

4) karty do głosowania wydano 79 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 79; 

6) głosów ważnych oddano 78; 

7) radnym został wybrany: 

― WAŁEJKO Walenty, 
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z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 161; 

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: 

― HOŁDYŃSKI Andrzej Jacek, 

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 140; 

4) karty do głosowania wydano 95 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 95; 

6) głosów ważnych oddano 91; 

7) radnym został wybrany: 

― KRZYKWA Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 132; 

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: 

― DUŚ Bogdan, 

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 142; 

4) karty do głosowania wydano 79 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 79; 

6) głosów ważnych oddano 79; 
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7) radnym został wybrany: 

― ANDRUSZKIEWICZ Piotr Krzysztof, 

z listy nr 15 KWW GRZEGORZA ANTONIA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 138; 

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: 

― STANKIEWICZ Joanna, 

z listy nr 14 KWW ANETY RUDZIEWICZ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 97; 

4) karty do głosowania wydano 59 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 59; 

6) głosów ważnych oddano 58; 

7) radnym został wybrany: 

― MIKIELSKI Jarosław Adam, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 79; 

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: 

― DĘBOWSKI Damian, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 74; 

4) karty do głosowania wydano 58 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 58; 

6) głosów ważnych oddano 58; 

7) radnym został wybrany: 

― DEMBOWSKI Adam, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 102. 

Wybory do Rady Miasta Wysokie Mazowieckie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

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) 3954 osób, to jest 

52,57% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3809, to jest 96,33% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 145, to jest 3,67% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 53, to jest 36,55%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 92, to jest 

63,45%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 596; 

4) karty do głosowania wydano 336 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 337; 

6) głosów ważnych oddano 329; 

7) radnym został wybrany: 

― ALKOWSKI Przemysław, 

z listy nr 16 KWW „WSPÓLNIE DLA MIASTA”. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 



451 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 639; 

4) karty do głosowania wydano 343 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 342; 

6) głosów ważnych oddano 332; 

7) radną została wybrana: 

― OGRODNIK Katarzyna, 

z listy nr 16 KWW „WSPÓLNIE DLA MIASTA”. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

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 446; 

6) głosów ważnych oddano 433; 

7) radnym został wybrany: 

― NOWICKI Karol, 

z listy nr 16 KWW „WSPÓLNIE DLA MIASTA”. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 538; 

4) karty do głosowania wydano 293 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 293; 

6) głosów ważnych oddano 288; 

7) radnym został wybrany: 

― MOCZYDŁOWSKI Wojciech, 

z listy nr 16 KWW „WSPÓLNIE DLA MIASTA”. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 552; 

4) karty do głosowania wydano 277 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 277; 

6) głosów ważnych oddano 262; 

7) radnym został wybrany: 

― MATUSZEWSKI Bogdan, 
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z listy nr 17 KWW BOGDANA MATUSZEWSKIEGO. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 529; 

4) karty do głosowania wydano 245 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 244; 

6) głosów ważnych oddano 233; 

7) radnym został wybrany: 

― SOKOLIK Józef, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 634; 

4) karty do głosowania wydano 372 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 369; 

6) głosów ważnych oddano 353; 

7) radnym został wybrany: 

― MIODUSZEWSKI Sławomir, 

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 442; 

4) karty do głosowania wydano 224 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 224; 

6) głosów ważnych oddano 217; 

7) radnym został wybrany: 

― KAJUREK Marek, 

z listy nr 16 KWW „WSPÓLNIE DLA MIASTA”. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 407; 

4) karty do głosowania wydano 214 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 214; 

6) głosów ważnych oddano 207; 
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7) radnym został wybrany: 

― KAMIANOWSKI Andrzej Tomasz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 367; 

4) karty do głosowania wydano 180 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183; 

6) głosów ważnych oddano 171; 

7) radnym został wybrany: 

― JANIK Maciej Robert, 

z listy nr 16 KWW „WSPÓLNIE DLA MIASTA”. 
 

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 217 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 217; 

6) głosów ważnych oddano 211; 

7) radną została wybrana: 

― WASILEWSKA Sylwia, 

z listy nr 16 KWW „WSPÓLNIE DLA MIASTA”. 
 

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 176 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 176; 

6) głosów ważnych oddano 171; 

7) radnym został wybrany: 

― JAMIOŁKOWSKI Lech Kazimierz, 

z listy nr 16 KWW „WSPÓLNIE DLA MIASTA”. 
 

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 190 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 189; 

6) głosów ważnych oddano 172; 

7) radną została wybrana: 

― JAŃCZUK Katarzyna, 

z listy nr 16 KWW „WSPÓLNIE DLA MIASTA”. 
 

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 239 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 239; 

6) głosów ważnych oddano 237; 

7) radnym został wybrany: 

― BUCIŃSKI Adam, 

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 478; 

4) karty do głosowania wydano 204 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204; 

6) głosów ważnych oddano 193; 

7) radnym został wybrany: 

― PODBIELSKI Damian, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

Rozdział 103. 

Wybory do Rady Gminy Wysokie Mazowieckie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 569. 

3. Karty do głosowania wydano 295 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 295 osób, to jest 51,85% 

uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 292, to jest 98,98% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 3, to jest 1,02% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 
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1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 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 13 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 2, nr 3, nr 

4, nr 5, nr 6, 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) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 287; 

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) radną została wybrana: 

― MAJEWSKA Bożena, 

z listy nr 18 KWW PRZYSZŁOŚĆ POWIATU 

WYSOKOMAZOWIECKIEGO. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― DOŁĘGOWSKI Zbigniew, 

z listy nr 16 KWW KRZYSZTOFA KRAJEWSKIEGO. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― SOKOŁOWSKA Urszula, 

z listy nr 16 KWW KRZYSZTOFA KRAJEWSKIEGO. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
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― ZAREMBA Janusz, 

z listy nr 16 KWW KRZYSZTOFA KRAJEWSKIEGO. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― SOKOLIK Kazimierz, 

z listy nr 16 KWW KRZYSZTOFA KRAJEWSKIEGO. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― ŚLIWOWSKI Krzysztof Wojciech, 

z listy nr 16 KWW KRZYSZTOFA KRAJEWSKIEGO. 
 

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 147 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 

6) głosów ważnych oddano 146; 

7) radnym został wybrany: 

― ZARĘBA Dariusz Józef, 

z listy nr 16 KWW KRZYSZTOFA KRAJEWSKIEGO. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― ZAREMBA Lidia, 

z listy nr 16 KWW KRZYSZTOFA KRAJEWSKIEGO. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― LASKOWSKI Andrzej, 

z listy nr 16 KWW KRZYSZTOFA KRAJEWSKIEGO. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― MISIEWICZ Sławomir Jan, 

z listy nr 16 KWW KRZYSZTOFA KRAJEWSKIEGO. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 

― ZALEWSKA Barbara, 

z listy nr 16 KWW KRZYSZTOFA KRAJEWSKIEGO. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― DMOCHOWSKI Andrzej, 

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― BRZOZOWSKI Leszek Antoni, 

z listy nr 16 KWW KRZYSZTOFA KRAJEWSKIEGO. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KRAJEWSKI Stanisław, 

z listy nr 16 KWW KRZYSZTOFA KRAJEWSKIEGO. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KARKOSA Marcin, 

z listy nr 16 KWW KRZYSZTOFA KRAJEWSKIEGO. 
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Rozdział 104. 

Wybory do Rady Gminy Wyszki 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3689. 

3. Karty do głosowania wydano 2012 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2011 osób, to jest 

54,51% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1976, to jest 98,26% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 35, 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 10, to jest 28,57%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25, to jest 

71,43%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 273; 

4) karty do głosowania wydano 136 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 136; 

6) głosów ważnych oddano 129; 

7) radnym został wybrany: 

― WIKTORUK Stanisław, 

z listy nr 17 KWW MARIUSZA KORZENIEWSKIEGO. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 262; 

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: 
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― OKSIUTA Zofia Lucyna, 

z listy nr 18 KW „NASZE PODLASIE”. 
 

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 117 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 117; 

6) głosów ważnych oddano 115; 

7) radnym został wybrany: 

― MILUSKI Jacek, 

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 235; 

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) radnym został wybrany: 

― KRUSZEWSKI Mariusz, 

z listy nr 17 KWW MARIUSZA KORZENIEWSKIEGO. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 240; 

4) karty do głosowania wydano 138 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138; 

6) głosów ważnych oddano 136; 

7) radnym został wybrany: 

― MILUSKI Sylwester, 

z listy nr 18 KW „NASZE PODLASIE”. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 200; 

4) karty do głosowania wydano 133 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 133; 
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6) głosów ważnych oddano 131; 

7) radnym został wybrany: 

― NIEWIŃSKI Radosław, 

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 294; 

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: 

― FALKOWSKI Eugeniusz, 

z listy nr 18 KW „NASZE PODLASIE”. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 244; 

4) karty do głosowania wydano 150 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 150; 

6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radnym został wybrany: 

― DZIEMIAN Paweł, 

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 228; 

4) karty do głosowania wydano 130 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 130; 

6) głosów ważnych oddano 123; 

7) radną została wybrana: 

― BARANOWSKA Monika, 

z listy nr 18 KW „NASZE PODLASIE”. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 237; 
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4) karty do głosowania wydano 143 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 143; 

6) głosów ważnych oddano 143; 

7) radnym został wybrany: 

― KRASOWSKI Piotr Antoni, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 246; 

4) karty do głosowania wydano 114 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 114; 

6) głosów ważnych oddano 114; 

7) radnym został wybrany: 

― KRYSIUK Waldemar, 

z listy nr 17 KWW MARIUSZA KORZENIEWSKIEGO. 
 

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 193 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 193; 

6) głosów ważnych oddano 190; 

7) radnym został wybrany: 

― KALINOWSKI Jerzy, 

z listy nr 17 KWW MARIUSZA KORZENIEWSKIEGO. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 239; 

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: 

― FALKOWSKA Renata, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 185; 

4) karty do głosowania wydano 97 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 96; 

6) głosów ważnych oddano 96; 

7) radnym został wybrany: 

― NIEWIŃSKI Paweł, 

z listy nr 18 KW „NASZE PODLASIE”. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

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 118; 

7) radnym został wybrany: 

― KŁOCZKO Aleksander, 

z listy nr 18 KW „NASZE PODLASIE”. 
 

 

Rozdział 105. 

Wybory do Rady Miejskiej w Zabłudowie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6995. 

3. Karty do głosowania wydano 3641 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3640 osób, to jest 

52,04% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3565, to jest 97,94% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 75, 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 19, to jest 25,33%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 56, to jest 

74,67%  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 8, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 
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Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 500; 

4) karty do głosowania wydano 245 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 245; 

6) głosów ważnych oddano 239; 

7) radnym został wybrany: 

― LEWKOWICZ Janusz Grzegorz, 

z listy nr 15 KWW JESTEŚMY Z GMINĄ ZABŁUDÓW. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 456; 

4) karty do głosowania wydano 222 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 222; 

6) głosów ważnych oddano 215; 

7) radną została wybrana: 

― MURAWSKA Edyta Bogusława, 

z listy nr 15 KWW JESTEŚMY Z GMINĄ ZABŁUDÓW. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 570; 

4) karty do głosowania wydano 324 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 324; 

6) głosów ważnych oddano 318; 

7) radnym został wybrany: 

― KALINOWSKI Marcin, 

z listy nr 15 KWW JESTEŚMY Z GMINĄ ZABŁUDÓW. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 465; 

4) karty do głosowania wydano 269 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 269; 
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6) głosów ważnych oddano 258; 

7) radnym został wybrany: 

― GIERMANIUK Włodzimierz, 

z listy nr 15 KWW JESTEŚMY Z GMINĄ ZABŁUDÓW. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 422; 

4) karty do głosowania wydano 188 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 188; 

6) głosów ważnych oddano 180; 

7) radną została wybrana: 

― ALEKSIEJCZUK-SZOTKO Marta, 

z listy nr 15 KWW JESTEŚMY Z GMINĄ ZABŁUDÓW. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 527; 

4) karty do głosowania wydano 228 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 228; 

6) głosów ważnych oddano 221; 

7) radną została wybrana: 

― IWANOWICZ Agnieszka, 

z listy nr 15 KWW JESTEŚMY Z GMINĄ ZABŁUDÓW. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 482; 

4) karty do głosowania wydano 266 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 266; 

6) głosów ważnych oddano 265; 

7) radnym został wybrany: 

― DREWNOWSKI Dariusz Jacek, 

z listy nr 16 KWW WG ZABŁUDÓW. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
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― DOBIECKI Paweł, 

z listy nr 17 KWW PAWŁA DOBIECKIEGO. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 379; 

4) karty do głosowania wydano 212 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 211; 

6) głosów ważnych oddano 210; 

7) radnym został wybrany: 

― NIKOŁAJUK Mariusz, 

z listy nr 15 KWW JESTEŚMY Z GMINĄ ZABŁUDÓW. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 619; 

4) karty do głosowania wydano 335 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 335; 

6) głosów ważnych oddano 330; 

7) radną została wybrana: 

― KUŻEL Justyna, 

z listy nr 15 KWW JESTEŚMY Z GMINĄ ZABŁUDÓW. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 639; 

4) karty do głosowania wydano 362 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 362; 

6) głosów ważnych oddano 350; 

7) radnym został wybrany: 

― KUŹMICZ Zdzisław, 

z listy nr 15 KWW JESTEŚMY Z GMINĄ ZABŁUDÓW. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 538; 

4) karty do głosowania wydano 302 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 302; 
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6) głosów ważnych oddano 296; 

7) radnym został wybrany: 

― MICHALCZUK Andrzej, 

z listy nr 15 KWW JESTEŚMY Z GMINĄ ZABŁUDÓW. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 562; 

4) karty do głosowania wydano 297 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 297; 

6) głosów ważnych oddano 293; 

7) radnym został wybrany: 

― BOROWSKI Jan, 

z listy nr 15 KWW JESTEŚMY Z GMINĄ ZABŁUDÓW. 
 

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 221 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 221; 

6) głosów ważnych oddano 221; 

7) radną została wybrana: 

― KUNA Antonina, 

z listy nr 15 KWW JESTEŚMY Z GMINĄ ZABŁUDÓW. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 371; 

4) karty do głosowania wydano 170 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 170; 

6) głosów ważnych oddano 169; 

7) radną została wybrana: 

― CHARYTONIUK-MICHIEJ Grażyna, 

z listy nr 15 KWW JESTEŚMY Z GMINĄ ZABŁUDÓW. 
 

 

Rozdział 106. 

Wybory do Rady Gminy Zambrów 



467 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7036. 

3. Karty do głosowania wydano 3968 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3968 osób, to jest 

56,40% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3908, to jest 98,49% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 60, 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 23, to jest 38,33%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 37, to jest 

61,67%  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 457; 

4) karty do głosowania wydano 302 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 302; 

6) głosów ważnych oddano 299; 

7) radną została wybrana: 

― SASINOWSKA Elżbieta, 

z listy nr 16 KWW PIOTR TYSZKA. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 589; 

4) karty do głosowania wydano 329 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 329; 

6) głosów ważnych oddano 327; 

7) radnym został wybrany: 

― MRÓWKA Sebastian, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
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3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 358; 

4) karty do głosowania wydano 233 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 233; 

6) głosów ważnych oddano 230; 

7) radnym został wybrany: 

― SKARZYŃSKI Jarosław, 

z listy nr 15 KWW JOWITY BACZEWSKIEJ NASZA GMINA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 403; 

4) karty do głosowania wydano 221 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 221; 

6) głosów ważnych oddano 216; 

7) radnym został wybrany: 

― ZALEWSKI Mirosław, 

z listy nr 14 KWW MIROSŁAWA ZALEWSKIEGO. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 573; 

4) karty do głosowania wydano 303 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 303; 

6) głosów ważnych oddano 300; 

7) radną została wybrana: 

― WIELGAT Jolanta, 

z listy nr 17 KWW JAROSŁAWA KOSA PRZYJAZNA GMINA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 626; 

4) karty do głosowania wydano 357 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 357; 

6) głosów ważnych oddano 346; 

7) radną została wybrana: 

― ZIEMIANOWICZ Katarzyna, 
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z listy nr 16 KWW PIOTR TYSZKA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 392; 

4) karty do głosowania wydano 211 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 211; 

6) głosów ważnych oddano 209; 

7) radnym został wybrany: 

― USZYŃSKI Mariusz, 

z listy nr 17 KWW JAROSŁAWA KOSA PRZYJAZNA GMINA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 384; 

4) karty do głosowania wydano 227 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 227; 

6) głosów ważnych oddano 221; 

7) radnym został wybrany: 

― SUPIŃSKI Mariusz, 

z listy nr 17 KWW JAROSŁAWA KOSA PRZYJAZNA GMINA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 402; 

4) karty do głosowania wydano 192 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 192; 

6) głosów ważnych oddano 188; 

7) radnym został wybrany: 

― WŁOCZEWSKI Kwiryn, 

z listy nr 17 KWW JAROSŁAWA KOSA PRZYJAZNA GMINA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 471; 

4) karty do głosowania wydano 241 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 241; 

6) głosów ważnych oddano 239; 
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7) radną została wybrana: 

― SANIEWSKA Elżbieta, 

z listy nr 17 KWW JAROSŁAWA KOSA PRZYJAZNA GMINA. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 487; 

4) karty do głosowania wydano 312 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 312; 

6) głosów ważnych oddano 312; 

7) radnym został wybrany: 

― BRAJCZEWSKI Daniel Stanisław, 

z listy nr 17 KWW JAROSŁAWA KOSA PRZYJAZNA GMINA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 448; 

4) karty do głosowania wydano 279 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 279; 

6) głosów ważnych oddano 273; 

7) radnym został wybrany: 

― PRZEŹDZIECKI Marek, 

z listy nr 17 KWW JAROSŁAWA KOSA PRZYJAZNA GMINA. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 498; 

4) karty do głosowania wydano 305 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 305; 

6) głosów ważnych oddano 299; 

7) radną została wybrana: 

― ŁADA Barbara, 

z listy nr 17 KWW JAROSŁAWA KOSA PRZYJAZNA GMINA. 
 

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 213 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 213; 

6) głosów ważnych oddano 208; 

7) radną została wybrana: 

― LEŚNIEWSKA Beata, 

z listy nr 17 KWW JAROSŁAWA KOSA PRZYJAZNA GMINA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 510; 

4) karty do głosowania wydano 243 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 243; 

6) głosów ważnych oddano 241; 

7) radnym został wybrany: 

― GROMEK Waldemar Józef, 

z listy nr 17 KWW JAROSŁAWA KOSA PRZYJAZNA GMINA. 
 

 

Rozdział 107. 

Wybory do Rady Gminy Zawady 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2334. 

3. Karty do głosowania wydano 1308 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1306 osób, to jest 

55,96% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1270, to jest 97,24% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 36, 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 6, to jest 16,67%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 30, to jest 

83,33%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 
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1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 135; 

4) karty do głosowania wydano 81 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 81; 

6) głosów ważnych oddano 79; 

7) radnym został wybrany: 

― GRABOWSKI Michał, 

z listy nr 15 KWW WSPÓLNE DOBRO. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 131; 

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: 

― WILCZEWSKI Adam, 

z listy nr 15 KWW WSPÓLNE DOBRO. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 114; 

4) karty do głosowania wydano 74 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 73; 

6) głosów ważnych oddano 73; 

7) radną została wybrana: 

― BIELSKA Elżbieta, 

z listy nr 15 KWW WSPÓLNE DOBRO. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 125; 

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: 

― KULIKOWSKI Grzegorz, 



473 

z listy nr 15 KWW WSPÓLNE DOBRO. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 208; 

4) karty do głosowania wydano 133 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 133; 

6) głosów ważnych oddano 130; 

7) radnym został wybrany: 

― KONOPKA Janusz, 

z listy nr 15 KWW WSPÓLNE DOBRO. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 157; 

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: 

― TARGOŃSKI Dariusz, 

z listy nr 16 KWW UCZCIWA GMINA. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 169; 

4) karty do głosowania wydano 88 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 88; 

6) głosów ważnych oddano 84; 

7) radnym został wybrany: 

― ZALEWSKI Mateusz, 

z listy nr 16 KWW UCZCIWA GMINA. 
 

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 90 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 90; 

6) głosów ważnych oddano 89; 
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7) radnym został wybrany: 

― ZAJKOWSKI Michał, 

z listy nr 15 KWW WSPÓLNE DOBRO. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 154; 

4) karty do głosowania wydano 89 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 89; 

6) głosów ważnych oddano 85; 

7) radnym został wybrany: 

― GRABOWSKI Kazimierz, 

z listy nr 16 KWW UCZCIWA GMINA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 195; 

4) karty do głosowania wydano 117 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 117; 

6) głosów ważnych oddano 116; 

7) radnym został wybrany: 

― KULESZA Paweł, 

z listy nr 16 KWW UCZCIWA GMINA. 
 

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 110 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 110; 

6) głosów ważnych oddano 106; 

7) radnym został wybrany: 

― CZARNOWSKI Irenusz, 

z listy nr 16 KWW UCZCIWA GMINA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 108; 

4) karty do głosowania wydano 50 osobom; 
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5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 49; 

6) głosów ważnych oddano 47; 

7) radnym został wybrany: 

― GRABOWSKI Tadeusz, 

z listy nr 16 KWW UCZCIWA GMINA. 
 

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 79 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 79; 

6) głosów ważnych oddano 72; 

7) radnym został wybrany: 

― ZAJKOWSKI Grzegorz, 

z listy nr 16 KWW UCZCIWA GMINA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 109; 

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: 

― ZAMBRZYCKI Wacław, 

z listy nr 16 KWW UCZCIWA GMINA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 177; 

4) karty do głosowania wydano 97 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 97; 

6) głosów ważnych oddano 92; 

7) radną została wybrana: 

― ŻEBROWSKA Agata, 

z listy nr 15 KWW WSPÓLNE DOBRO. 
 

 

Rozdział 108. 

Wybory do Rady Gminy Zbójna 
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Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3006. 

3. Karty do głosowania wydano 1581 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1580 osób, to jest 

52,56% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1547, to jest 97,91% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 33, 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 10, to jest 30,30%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 23, to jest 

69,70%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 4, nr 7, w 

których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 216; 

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: 

― PARZYCH Anna Teofila, 

z listy nr 14 KWW SAMORZĄDU GMINY ZBÓJNA. 
 

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 150 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 150; 

6) głosów ważnych oddano 149; 

7) radnym został wybrany: 
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― LEMAŃSKI Andrzej Jan, 

z listy nr 14 KWW SAMORZĄDU GMINY ZBÓJNA. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 262; 

4) karty do głosowania wydano 133 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 133; 

6) głosów ważnych oddano 129; 

7) radną została wybrana: 

― PARZYCH Milena, 

z listy nr 14 KWW SAMORZĄDU GMINY ZBÓJNA. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KOPEĆ Andrzej, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 230; 

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: 

― SZEWCZYK Renata, 

z listy nr 15 KWW SAMORZĄDY ŁOMŻYŃSKIE RAZEM. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 192; 

4) karty do głosowania wydano 104 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 104; 

6) głosów ważnych oddano 103; 

7) radnym został wybrany: 

― PIANKA Dariusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
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7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― KARPIŃSKI Mieczysław, 

z listy nr 14 KWW SAMORZĄDU GMINY ZBÓJNA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 228; 

4) karty do głosowania wydano 124 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 124; 

6) głosów ważnych oddano 121; 

7) radnym został wybrany: 

― SERAFIN Andrzej, 

z listy nr 14 KWW SAMORZĄDU GMINY ZBÓJNA. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 228; 

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) radnym został wybrany: 

― GRZYMAŁA Andrzej, 

z listy nr 14 KWW SAMORZĄDU GMINY ZBÓJNA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 209; 

4) karty do głosowania wydano 129 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 129; 

6) głosów ważnych oddano 129; 

7) radnym został wybrany: 

― KORWEK Paweł, 

z listy nr 15 KWW SAMORZĄDY ŁOMŻYŃSKIE RAZEM. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 
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2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 243; 

4) karty do głosowania wydano 119 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 119; 

6) głosów ważnych oddano 111; 

7) radnym został wybrany: 

― CEKAŁA Witold, 

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 248; 

4) karty do głosowania wydano 138 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138; 

6) głosów ważnych oddano 135; 

7) radnym został wybrany: 

― CHARUBIN 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 237; 

4) karty do głosowania wydano 129 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 129; 

6) głosów ważnych oddano 126; 

7) radnym został wybrany: 

― CEKAŁA Witold, 

z listy nr 14 KWW SAMORZĄDU GMINY ZBÓJNA. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 161; 

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: 

― GRZYB Roman, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
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15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 217; 

4) karty do głosowania wydano 127 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126; 

6) głosów ważnych oddano 124; 

7) radnym został wybrany: 

― PIANKA Krzysztof, 

z listy nr 14 KWW SAMORZĄDU GMINY ZBÓJNA. 
 

 

 
 

Dział II 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 1. 

Wybory do Rady Miejskiej w Augustowie 

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 23784. 

3. Karty do głosowania wydano 11470 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 11456 osób, to jest 

48,17% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 11086, to jest 96,77% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 370, to jest 3,23% 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 149, to jest 40,27%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 221, to jest 

59,73%  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 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 
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2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 17 KWW NASZE MIASTO AUGUSTÓW; 

4) lista nr 18 KWW DOBRY WYBÓR. 
 

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 5820; 

4) karty do głosowania wydano 2717 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2717; 

6) głosów ważnych oddano 2625; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― PIASECKA Izabela Agnieszka; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― OSTAPOWICZ Dariusz, 

 ― SZCZERBAKOW Mieczysław; 

c) lista nr 17 ― KWW NASZE MIASTO AUGUSTÓW uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CHODKIEWICZ Filip Jerzy, 

 ― BIELAWSKA Sylwia; 

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 5539; 

4) karty do głosowania wydano 2665 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2662; 

6) głosów ważnych oddano 2566; 

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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 ― SIEŃKO Adam, 

 ― MROZIEWSKA Agnieszka; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KLECZKOWSKI Marcin, 

 ― DOBROWOLSKA Alicja; 

c) lista nr 17 ― KWW NASZE MIASTO AUGUSTÓW uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― KLECZKOWSKA Aleksandra; 

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 6461; 

4) karty do głosowania wydano 3008 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2997; 

6) głosów ważnych oddano 2915; 

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: 

 ― CIEŚLIK Leszek Stanisław, 

 ― HARASIM Rafał; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SIGILLEWSKA Aleksandra Maria, 

 ― ROSZKOWSKA Jolanta Oneta; 

c) lista nr 17 ― KWW NASZE MIASTO AUGUSTÓW uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KAROLCZUK Mirosław, 

 ― BUKŁAHO Tomasz; 

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 5964; 

4) karty do głosowania wydano 3080 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3080; 

6) głosów ważnych oddano 2980; 
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7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SZNEJDER Marek; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MIKLAS Tomasz, 

 ― CHUDECKI Mirosław; 

c) lista nr 17 ― KWW NASZE MIASTO AUGUSTÓW uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ZAWADZKI Mirosław; 

d) lista nr 18 ― KWW DOBRY WYBÓR uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WALULIK Wojciech; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 2. 

Wybory do Rady Miasta Białystok 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 28 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 222736. 

3. Karty do głosowania wydano 119255 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 119161 osób, to jest 

53,50% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 116944, to jest 98,14% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2217, to jest 1,86% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 894, to jest 40,32%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1323, to jest 

59,68%  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 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 13 KWW INICJATYWA DLA BIAŁEGOSTOKU; 

4) lista nr 14 KWW TADEUSZA ARŁUKOWICZA "BIAŁYSTOK NA 

TAK". 
 

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 39201; 

4) karty do głosowania wydano 20998 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 20987; 

6) głosów ważnych oddano 20640; 

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: 

 ― TRUSKOLASKI Tadeusz, 

 ― BAGAN-KURLUTA Katarzyna, 

 ― KALINOWSKI Tomasz; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CHAŃKO Jacek Krzysztof, 

 ― ZIELENIECKI Konrad; 

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 47507; 

4) karty do głosowania wydano 25528 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 25515; 

6) głosów ważnych oddano 25064; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CHUDZIK Jowita, 

 ― MOSKWA Marcin, 

 ― MUSIUK Adam; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DĘBOWSKI Henryk, 

 ― JANKOWSKI Piotr, 

 ― BIAŁY 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 43818; 

4) karty do głosowania wydano 24183 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 24159; 

6) głosów ważnych oddano 23728; 

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: 

 ― PROKORYM Łukasz, 

 ― JAMRÓZ Katarzyna, 

 ― NIKICIUK Stefan; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GROMKO Mariusz Krzysztof, 

 ― KLIMASZEWSKI Zbigniew Tomasz; 

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 38579; 

4) karty do głosowania wydano 20213 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 20174; 

6) głosów ważnych oddano 19805; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BIERNACKI Maciej, 

 ― JUCHIMOWICZ Ksenia, 

 ― MASZTALERZ Karol Konrad; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SIEMIENIUK Katarzyna, 

 ― PUTRA Sebastian Jakub; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 53631; 

4) karty do głosowania wydano 28333 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 28326; 

6) głosów ważnych oddano 27707; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KISIELEWSKA-MARTYNIUK Katarzyna, 

 ― PERKOWSKI Andrzej, 

 ― MISIUK Joanna, 

 ― GRODZKI Jarosław; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― RZESZEWSKA Agnieszka Małgorzata, 

 ― MYSZKOWSKI Paweł, 

 ― SAWICKI Mateusz; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 3. 

Wybory do Rady Miasta Bielsk Podlaski 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 

radnych. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 20780. 

3. Karty do głosowania wydano 10746 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 10742 osób, to jest 

51,69% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 10405, to jest 96,86% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 337, to jest 3,14% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 182, to jest 54,01%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 155, to jest 

45,99%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 17 KW „NASZE PODLASIE”; 

4) lista nr 18 KWW KOALICJA BIELSKA; 

5) lista nr 19 KWW WSPÓLNIE DLA BIELSKA. 
 

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 5596; 

4) karty do głosowania wydano 2780 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2778; 

6) głosów ważnych oddano 2667; 

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: 

 ― SIMONIUK Eugeniusz; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― CHARYTON Stanisław; 
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c) lista nr 17 ― KW „NASZE PODLASIE” uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― ZWOLIŃSKA Bożena Teresa; 

d) lista nr 18 ― KWW KOALICJA BIELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ROSZCZENKO Andrzej, 

 ― OSTASZEWSKI Piotr; 

e) lista nr 19 ― KWW WSPÓLNIE DLA BIELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― FALKOWSKI Emil; 

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 4992; 

4) karty do głosowania wydano 2561 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2558; 

6) głosów ważnych oddano 2489; 

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: 

 ― GRABOWSKA Maria; 

b) lista nr 17 ― KW „NASZE PODLASIE” uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MARGAŃSKI Romuald; 

c) lista nr 18 ― KWW KOALICJA BIELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BOROWSKI Jarosław, 

 ― KRUK Eugenia; 

d) lista nr 19 ― KWW WSPÓLNIE DLA BIELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GRODZKI Krzysztof; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5131; 

4) karty do głosowania wydano 2702 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2702; 

6) głosów ważnych oddano 2612; 
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7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 17 ― KW „NASZE PODLASIE” uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BIERŻYN Paweł; 

b) lista nr 18 ― KWW KOALICJA BIELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BOŻKO Aleksander, 

 ― WAWULSKI Piotr, 

 ― BOROWIK Włodzimierz; 

c) lista nr 19 ― KWW WSPÓLNIE DLA BIELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ŻUKOWSKI Artur Maciej; 

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 5061; 

4) karty do głosowania wydano 2703 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2704; 

6) głosów ważnych oddano 2637; 

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: 

 ― KARNIEWICZ Danuta; 

b) lista nr 18 ― KWW KOALICJA BIELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SULIMA Tomasz, 

 ― ZAWACKA-PRYSTUPA Irena; 

c) lista nr 19 ― KWW WSPÓLNIE DLA BIELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― HRYNIEWICKI Tomasz, 

 ― KOŁOS Iwona; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 4. 

Wybory do Rady Miasta Grajewo 
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Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 17477. 

3. Karty do głosowania wydano 9294 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9289 osób, to jest 

53,15% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 8870, to jest 95,49% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 419, to jest 4,51% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 219, to jest 52,27%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 200, to jest 

47,73%  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 14 KWW GRAJEWSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE; 

4) lista nr 15 KWW "NASZE MIASTO GRAJEWO". 
 

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 5004; 

4) karty do głosowania wydano 2723 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2702; 

6) głosów ważnych oddano 2606; 

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: 

 ― STEFAŃSKA Monika, 
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 ― CURYŁO Grzegorz Robert; 

b) lista nr 14 ― KWW GRAJEWSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― OPARA Anna, 

 ― DEMBIŃSKI Wiesław Janusz, 

 ― PASZKOWSKI Piotr; 

c) lista nr 15 ― KWW "NASZE MIASTO GRAJEWO" uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ZALEWSKI Paweł Filip; 

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 4005; 

4) karty do głosowania wydano 2122 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2124; 

6) głosów ważnych oddano 2025; 

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: 

 ― PURZECZKO Krzysztof; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― KSEPKO Julia Klaudia; 

c) lista nr 14 ― KWW GRAJEWSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― NIEWIAROWSKI Andrzej, 

 ― WIELGAT Mariusz; 

d) lista nr 15 ― KWW "NASZE MIASTO GRAJEWO" uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― CHRZANOWSKA-KARWOWSKA Aneta Ewa; 

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 4262; 

4) karty do głosowania wydano 2171 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2182; 
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6) głosów ważnych oddano 2054; 

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: 

 ― SKAWSKI Arkadiusz Zbigniew; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― REMFELD Waldemar, 

 ― BABUL Tomasz; 

c) lista nr 14 ― KWW GRAJEWSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MURYJAS-RZĄSA Halina, 

 ― JAGIELSKA Henryka; 

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 4206; 

4) karty do głosowania wydano 2278 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2281; 

6) głosów ważnych oddano 2185; 

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: 

 ― OBRYCKI Paweł; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― SIWIK-KARWOWSKA Agnieszka; 

c) lista nr 14 ― KWW GRAJEWSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PURWIN Daniel, 

 ― NIETUPSKA Elżbieta, 

 ― SIEJDA Tomasz; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 5. 

Wybory do Rady Miasta Hajnówka 
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Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 17315. 

3. Karty do głosowania wydano 8674 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8665 osób, to jest 

50,04% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 8284, to jest 95,60% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 381, to jest 4,40% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 152, to jest 39,90%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 229, to jest 

60,10%  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 PS REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ. 
 

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 5826; 

4) karty do głosowania wydano 3074 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3076; 

6) głosów ważnych oddano 2947; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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 ― KUKLIK Helena, 

 ― CHOMCZUK Jan; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― ZABORNA Małgorzata Celina; 

c) lista nr 15 ― KWW PS REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ uzyskała 4 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MARKIEWICZ Piotr, 

 ― PIETROCZUK Walentyna, 

 ― CHARYTONIUK Jerzy, 

 ― RYGOROWICZ Ewa; 

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 5663; 

4) karty do głosowania wydano 2676 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2667; 

6) głosów ważnych oddano 2551; 

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: 

 ― DĄBROWSKA Jadwiga, 

 ― BOŁTRYK Marcin; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― ŁUKASZEWICZ Małgorzata Justyna; 

c) lista nr 15 ― KWW PS REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ uzyskała 4 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SIRAK Jerzy, 

 ― PUCH Janusz, 

 ― TICHONIUK Natalia, 

 ― CZURAK Adam; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5826; 

4) karty do głosowania wydano 2924 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2922; 

6) głosów ważnych oddano 2786; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― LEWCZUK Lucyna; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BORKOWSKI Maciej, 

 ― GMITER Mieczysław Stanisław; 

c) lista nr 15 ― KWW PS REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ uzyskała 4 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― LASZKIEWICZ Barbara, 

 ― KOT Aniela, 

 ― TOMASZUK Grzegorz, 

 ― TUMIEL Artur; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 6. 

Wybory do Rady Miejskiej w Łapach 

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 17922. 

3. Karty do głosowania wydano 9994 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9980 osób, to jest 

55,69% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 9691, to jest 97,10% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 289, to jest 2,90% 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 172, to jest 59,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 117, to jest 

40,48%  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 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) lista nr 15 KW „NASZE PODLASIE”; 

3) lista nr 17 KWW NIEZALEŻNI ŁAPY. 
 

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 5310; 

4) karty do głosowania wydano 2979 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2979; 

6) głosów ważnych oddano 2900; 

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: 

 ― MICHNO Maciej, 

 ― ŁAPIŃSKA Edyta Antonina, 

 ― BRZOZOWSKI Karol; 

b) lista nr 15 ― KW „NASZE PODLASIE” uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GOŁASZEWSKI Krzysztof, 

 ― KITLAS Iwona; 

c) lista nr 17 ― KWW NIEZALEŻNI ŁAPY uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― IWACYK Klara; 

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 4343; 

4) karty do głosowania wydano 2424 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2419; 

6) głosów ważnych oddano 2356; 
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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: 

 ― GULEWICZ Leszek Paweł, 

 ― JABŁOŃSKA Urszula, 

 ― KARASIEWICZ Adam; 

b) lista nr 15 ― KW „NASZE PODLASIE” uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SZUSTAK Wiesław; 

c) lista nr 17 ― KWW NIEZALEŻNI ŁAPY uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ŁAPSZO Piotr; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4009; 

4) karty do głosowania wydano 2225 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2219; 

6) głosów ważnych oddano 2140; 

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: 

 ― PUŁKOŚNIK Piotr, 

 ― GRODZKI Wojciech, 

 ― MALINOWSKA Emilia; 

b) lista nr 15 ― KW „NASZE PODLASIE” uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MOJKOWSKI Andrzej Witold; 

c) lista nr 17 ― KWW NIEZALEŻNI ŁAPY uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ŻOCHOWSKI Stanisław; 

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 4260; 

4) karty do głosowania wydano 2366 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2363; 
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6) głosów ważnych oddano 2295; 

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: 

 ― MACIEJEWSKI Sławomir Jan, 

 ― WINCENCIAK Dariusz; 

b) lista nr 15 ― KW „NASZE PODLASIE” uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― EKIERT Barbara; 

c) lista nr 17 ― KWW NIEZALEŻNI ŁAPY uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― JAROSZEWSKI Przemysław, 

 ― MICOTA Joanna; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 7. 

Wybory do Rady Miejskiej Łomży 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 23 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 48658. 

3. Karty do głosowania wydano 24034 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 24019 osób, to jest 

49,36% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 23328, to jest 97,12% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 691, to jest 2,88% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 343, to jest 49,64%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 348, to jest 

50,36%  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 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY; 
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2) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 14 KWW PRZYJAZNA ŁOMŻA; 

5) lista nr 15 KWW MARIUSZA CHRZANOWSKIEGO. 
 

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 10023; 

4) karty do głosowania wydano 4593 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4589; 

6) głosów ważnych oddano 4390; 

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: 

 ― OSZKINIS Stanisław; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DWORAKOWSKI Marek, 

 ― KOWALEWSKI Tadeusz; 

c) lista nr 14 ― KWW PRZYJAZNA ŁOMŻA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PODSIADŁO Andrzej; 

d) lista nr 15 ― KWW MARIUSZA CHRZANOWSKIEGO uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GRZYMAŁA Andrzej Janusz; 

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 10647; 

4) karty do głosowania wydano 5258 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5258; 

6) głosów ważnych oddano 5114; 
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7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SERDYŃSKI Piotr; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― JÓSKOWIAK Marianna, 

 ― TARKA Mariusz; 

c) lista nr 14 ― KWW PRZYJAZNA ŁOMŻA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― DOMASIEWICZ Dariusz; 

d) lista nr 15 ― KWW MARIUSZA CHRZANOWSKIEGO uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― CIEŚLIK Ireneusz Waldemar; 

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 15428; 

4) karty do głosowania wydano 7675 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7672; 

6) głosów ważnych oddano 7487; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 1 ― KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PROSIŃSKI Zbigniew; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― ŚLEDZIEWSKA Edyta; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― OLSZEWSKI Jan, 

 ― GRZYMAŁA Wiesław Tadeusz; 

d) lista nr 14 ― KWW PRZYJAZNA ŁOMŻA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MICHALAK Wojciech; 
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e) lista nr 15 ― KWW MARIUSZA CHRZANOWSKIEGO uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CHRZANOWSKI Mariusz, 

 ― GAŁĄZKA Hanka; 

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 12560; 

4) karty do głosowania wydano 6508 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6500; 

6) głosów ważnych oddano 6337; 

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: 

 ― BORYSEWICZ Maciej Andrzej; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BIAŁOBRZEWSKA Agnieszka, 

 ― KURKOWSKA Zofia; 

c) lista nr 14 ― KWW PRZYJAZNA ŁOMŻA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WOJTKOWSKI Andrzej; 

d) lista nr 15 ― KWW MARIUSZA CHRZANOWSKIEGO uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KONOPKA Alicja, 

 ― NADOLNY Artur; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 8. 

Wybory do Rady Miejskiej w Sokółce 

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 20801, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
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3. Karty do głosowania wydano 11517 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 11504 osób, to jest 

55,31% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 11090, to jest 96,40% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 414, to jest 3,60% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 233, to jest 56,28%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 181, to jest 

43,72%  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 17 KWW RAZEM DLA SOKÓŁKI; 

3) lista nr 18 KWW DIALOG I WSPÓŁPRACA 2018; 

4) lista nr 19 KWW LUDOWO-CHRZEŚCIJAŃSKI. 
 

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 6997; 

4) karty do głosowania wydano 3773 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3773; 

6) głosów ważnych oddano 3643; 

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: 

 ― SUPRONIK Daniel, 

 ― KOZŁOWSKA Helena; 

b) lista nr 17 ― KWW RAZEM DLA SOKÓŁKI uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KUŁAKOWSKI Piotr; 
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c) lista nr 18 ― KWW DIALOG I WSPÓŁPRACA 2018 uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SZCZEBIOT Krzysztof, 

 ― KIRPSZA Piotr; 

d) lista nr 19 ― KWW LUDOWO-CHRZEŚCIJAŃSKI uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CZAPLEJEWICZ Helena, 

 ― TOCHWIN Michał; 

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 7787, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi; 

4) karty do głosowania wydano 4262 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4253; 

6) głosów ważnych oddano 4081; 

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: 

 ― BUJWICKI Piotr Karol, 

 ― BIENIUSIEWICZ Jadwiga, 

 ― BUDROWSKA Maria Julita; 

b) lista nr 17 ― KWW RAZEM DLA SOKÓŁKI uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― RYBIŃSKI Robert; 

c) lista nr 18 ― KWW DIALOG I WSPÓŁPRACA 2018 uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BOROWSKI Piotr; 

d) lista nr 19 ― KWW LUDOWO-CHRZEŚCIJAŃSKI uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KULIKOWSKA Ewa, 

 ― SAWOŃ Jarosław, 

 ― KARCZEWSKA Ewa; 

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 6017; 
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4) karty do głosowania wydano 3482 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3478; 

6) głosów ważnych oddano 3366; 

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: 

 ― TOLKO Tomasz, 

 ― PUSZKO Karol; 

b) lista nr 17 ― KWW RAZEM DLA SOKÓŁKI uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KROKOS Karol; 

c) lista nr 18 ― KWW DIALOG I WSPÓŁPRACA 2018 uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― CZABATOROWICZ Wojciech; 

d) lista nr 19 ― KWW LUDOWO-CHRZEŚCIJAŃSKI uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KIRPSZA Andrzej, 

 ― PANASIUK Jarosław; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 9. 

Wybory do Rady Miejskiej w Suwałkach 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 23 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 54037, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 25371 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 25332 osób, to jest 

46,88% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 24785, to jest 97,84% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 547, to jest 2,16% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 318, to jest 58,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 229, to jest 

41,86%  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 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 14 KWW ŁĄCZĄ NAS SUWAŁKI-CZESŁAW RENKIEWICZ; 

4) lista nr 15 KWW MIESZKAŃCY SUWAŁK. 
 

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 12944; 

4) karty do głosowania wydano 6203 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6196; 

6) głosów ważnych oddano 6081; 

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: 

 ― KONCEWICZ Zdzisław, 

 ― JUSZKIEWICZ Jacek; 

b) lista nr 14 ― KWW ŁĄCZĄ NAS SUWAŁKI-CZESŁAW RENKIEWICZ 

uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SIDOREK Ewa Beata, 

 ― DE-MEZER Zbigniew Roman, 

 ― KLIMEK Kamil; 

c) lista nr 15 ― KWW MIESZKAŃCY SUWAŁK uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SIECZKOWSKI Sławomir; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12626, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 5922 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5914; 

6) głosów ważnych oddano 5776; 

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: 

 ― NIEDŹWIEDZKI Jacek; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BEZDZIECKI Bogdan; 

c) lista nr 14 ― KWW ŁĄCZĄ NAS SUWAŁKI-CZESŁAW RENKIEWICZ 

uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― RENKIEWICZ Czesław, 

 ― LAURYN Kamil, 

 ― ZBOROWSKI-WEYCHMAN Marek Lech; 

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 13414, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 6601 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6585; 

6) głosów ważnych oddano 6438; 

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: 

 ― KORNELUK Karol; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SCHABIEŃSKI Jarosław, 

 ― ROSZKOWSKI Jacek; 
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c) lista nr 14 ― KWW ŁĄCZĄ NAS SUWAŁKI-CZESŁAW RENKIEWICZ 

uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― TUROWSKI Andrzej, 

 ― CIMOCHOWSKI Sylwester, 

 ― GWIAZDOWSKA Krystyna; 

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 15053; 

4) karty do głosowania wydano 6645 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6637; 

6) głosów ważnych oddano 6490; 

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: 

 ― CZERWIECKI Tadeusz, 

 ― KARPIŃSKA Mariola Brygida; 

b) lista nr 14 ― KWW ŁĄCZĄ NAS SUWAŁKI-CZESŁAW RENKIEWICZ 

uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PRZEŁOMIEC Zdzisław, 

 ― RUSZEWSKA Anna, 

 ― OŁOWNIUK Adam; 

c) lista nr 15 ― KWW MIESZKAŃCY SUWAŁK uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― GAWLIŃSKA Anna Maria; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 10. 

Wybory do Rady Miasta Zambrów 

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 17717. 

3. Karty do głosowania wydano 8534 osobom. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8533 osób, to jest 

48,16% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 8174, to jest 95,79% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 359, to jest 4,21% 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 168, to jest 46,80%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 191, to jest 

53,20%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 14 KWW NASZ ZAMBRÓW; 

4) lista nr 15 KWW BRACI PROKOP. 
 

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 4523; 

4) karty do głosowania wydano 2230 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2230; 

6) głosów ważnych oddano 2143; 

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: 

 ― KOWALCZYK Kamil, 

 ― TRUCHEL Anna; 

b) lista nr 14 ― KWW NASZ ZAMBRÓW uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KLIMOWICZ Michał, 

 ― KULESZA Zbigniew, 

 ― WALASEK Wioletta; 
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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 4029; 

4) karty do głosowania wydano 1929 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 1927; 

6) głosów ważnych oddano 1870; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― LASZUK Barbara Danuta; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PRUSIŃSKI Mariusz, 

 ― BAŃKOWSKI Radosław; 

c) lista nr 14 ― KWW NASZ ZAMBRÓW uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KORZENIOWSKI Zbigniew, 

 ― KOSEK Tomasz Józef; 

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 3964; 

4) karty do głosowania wydano 1994 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 1993; 

6) głosów ważnych oddano 1909; 

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: 

 ― KAŹMIERCZAK Ryszard; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WYSZYŃSKA Grażyna Anna, 

 ― RYKACZEWSKI Henryk; 
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c) lista nr 14 ― KWW NASZ ZAMBRÓW uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ANDRZEJCZUK Bogdan, 

 ― WITKOWSKI Cezary; 

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 5201; 

4) karty do głosowania wydano 2381 osobom; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2383; 

6) głosów ważnych oddano 2252; 

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: 

 ― MISZAK Łukasz, 

 ― CHĘTNIK Anna; 

b) lista nr 14 ― KWW NASZ ZAMBRÓW uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DĄBROWSKI Kazimierz Jan, 

 ― OGÓRKOWSKA Agnieszka, 

 ― OLSZEWSKI Jacek, 

 ― REINKE Barbara; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 1. 

Wybory do Rady Powiatu w Augustowie 

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 46837. 

3. Karty do głosowania wydano 22916 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 22889 osób, to jest 

48,87% uprawnionych do głosowania. 
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5. Głosów ważnych oddano 21898, to jest 95,67% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 991, to jest 4,33% 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 560, to jest 56,51%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 431, to jest 

43,49%  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 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 13 KWW DOBRY WYBÓR; 

5) lista nr 14 KWW RAZEM DLA POWIATU AUGUSTOWSKIEGO; 

6) lista nr 16 KWW NASZE MIASTO AUGUSTÓW. 
 

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) 11452; 

4) głosów ważnych oddano 11105; 

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: 

 ― LISEK Joanna, 

 ― JERUĆ Michał; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PUCZYŁOWSKA Elżbieta, 

 ― BUKOWSKI Andrzej, 

 ― SOBOLEWSKI Mieczysław Lucjan; 
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c) lista nr 13 ― KWW DOBRY WYBÓR uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SZKIŁĄDŹ Dariusz Jan; 

d) lista nr 14 ― KWW RAZEM DLA POWIATU AUGUSTOWSKIEGO 

uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SZLASZYŃSKI Jarosław; 

e) lista nr 16 ― KWW NASZE MIASTO AUGUSTÓW uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KOTARSKI Michał, 

 ― KASZUBA Maciej Daniel; 

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) 5716; 

4) głosów ważnych oddano 5393; 

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: 

 ― DRĄGIEWICZ Tadeusz; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― RUSIECKI Piotr; 

c) lista nr 13 ― KWW DOBRY WYBÓR uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PROTASIEWICZ Wojciech Marek; 

d) lista nr 14 ― KWW RAZEM DLA POWIATU AUGUSTOWSKIEGO 

uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MURSZTYN Andrzej; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5721; 

4) głosów ważnych oddano 5400; 

5) 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: 

 ― JEDLIŃSKI Waldemar; 

b) lista nr 13 ― KWW DOBRY WYBÓR uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― PSZCZOŁA Elżbieta; 

c) lista nr 14 ― KWW RAZEM DLA POWIATU AUGUSTOWSKIEGO 

uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DOBKOWSKI Marek, 

 ― SOKOŁOWSKI Ireneusz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 2. 

Wybory do Rady Powiatu Białostockiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 27 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 118051. 

3. Karty do głosowania wydano 65879 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 65851 osób, to jest 

55,78% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 62997, to jest 95,67% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2854, to jest 4,33% 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 1329, to jest 46,57%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1525, to jest 

53,43%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 13 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA; 
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5) lista nr 14 KW „NASZE PODLASIE”. 
 

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) 12961; 

4) głosów ważnych oddano 12214; 

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: 

 ― KACZAN Jan; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KOZŁOWSKI Michał, 

 ― GRYCUK Anna, 

 ― SIEMIENIUK Eugeniusz; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SUCHOCKI Henryk; 

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) 12064; 

4) głosów ważnych oddano 11580; 

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: 

 ― GRABOWSKA Barbara, 

 ― JAROSZUK Elżbieta; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― NIENAŁTOWSKA Bożena, 

 ― BABUL Andrzej; 
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c) lista nr 14 ― KW „NASZE PODLASIE” uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GRADKOWSKI Jan; 

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) 11036; 

4) głosów ważnych oddano 10658; 

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: 

 ― DEN Jolanta, 

 ― DĄBROWSKI Wiesław; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PIOTROWSKA Jadwiga, 

 ― ŻUKOWSKI Zenon; 

c) lista nr 13 ― KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA uzyskała 

1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PTASZYŃSKI Sebastian; 

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) 9531; 

4) głosów ważnych oddano 9221; 

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: 

 ― KONDRACKI Paweł; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ŁADA Rafał; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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 ― PERKOWSKI Jan Bolesław, 

 ― BIERYŁO Bożena; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11672; 

4) głosów ważnych oddano 11226; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CZEPE Roman, 

 ― RZĄCA Sylwia, 

 ― BUSŁOWSKA Maria; 

b) lista nr 13 ― KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA uzyskała 

1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GOŁASZEWSKI Mariusz; 

c) lista nr 14 ― KW „NASZE PODLASIE” uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GĄSOWSKI Andrzej; 

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) 8587; 

4) głosów ważnych oddano 8098; 

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: 

 ― ŁUKASZEWICZ Zdzisław, 

 ― BACKIEL Adam; 

b) lista nr 14 ― KW „NASZE PODLASIE” uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ZDANOWICZ Bogdan; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 3. 

Wybory do Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim 
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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 46346. 

3. Karty do głosowania wydano 25598 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 25584 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 24405, to jest 95,39% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 1179, to jest 4,61% 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 557, to jest 47,24%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 622, to jest 

52,76%  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 13 KWW KOALICJA BIELSKA; 

3) lista nr 14 KWW WSPÓLNIE; 

4) lista nr 15 KW „NASZE PODLASIE”. 
 

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) 10754; 

4) głosów ważnych oddano 10411; 

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: 

 ― RADKIEWICZ Jan; 

b) lista nr 13 ― KWW KOALICJA BIELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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 ― BOŻKO Piotr, 

 ― LESZCZYŃSKI Bazyli, 

 ― RYŻYK Maria; 

c) lista nr 14 ― KWW WSPÓLNIE uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KORYCKI Walenty; 

d) lista nr 15 ― KW „NASZE PODLASIE” uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ŁĘCZYCKI Adam Miron, 

 ― LESZCZYŃSKI Andrzej, 

 ― WASILUK Anatol; 

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) 9760; 

4) głosów ważnych oddano 9146; 

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: 

 ― PUCHALSKA Agata, 

 ― MICHAŁOWSKI Józef; 

b) lista nr 13 ― KWW KOALICJA BIELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BAŁŁO Mirosław; 

c) lista nr 14 ― KWW WSPÓLNIE uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BOBEL Maciej; 

d) lista nr 15 ― KW „NASZE PODLASIE” uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SNARSKI Sławomir Jerzy, 

 ― SZPAKOWSKI Zbigniew 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) 5070; 

4) głosów ważnych oddano 4848; 

5) 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: 

 ― NIEWIŃSKI Jan; 

b) lista nr 14 ― KWW WSPÓLNIE uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GOŁĘBIECKI Adam; 

c) lista nr 15 ― KW „NASZE PODLASIE” uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― TYMIŃSKA Zofia Małgorzata; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 4. 

Wybory do Rady Powiatu Grajewskiego 

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 38514. 

3. Karty do głosowania wydano 19955 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 19945 osób, to jest 

51,79% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 18920, to jest 94,86% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 1025, to jest 5,14% 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 649, to jest 63,32%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 376, to jest 

36,68%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 13 KWW GRAJEWSKIE POROZUMIENIE 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) 9296; 

4) głosów ważnych oddano 8865; 

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: 

 ― KRUSZYŃSKI Zygmunt, 

 ― MALESZEWSKI Wojciech Dariusz; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ŁAJEWSKI Andrzej, 

 ― RUSZCZYK Bolesław, 

 ― GINEL Sławomir Jan; 

c) lista nr 13 ― KWW GRAJEWSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BEDNARKO Maciej Paweł, 

 ― CEBELIŃSKI Tomasz, 

 ― WIECZOREK Waldemar Tadeusz; 

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) 4611; 

4) głosów ważnych oddano 4299; 

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: 

 ― AJDYN Ewelina, 

 ― RUTKOWSKA Alicja; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KOSTRZEWSKI Marek; 
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c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GARDOCKI Grzegorz; 

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) 6038; 

4) głosów ważnych oddano 5756; 

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: 

 ― MARCINKIEWICZ Janusz Marian, 

 ― CZYŻEWSKI Leszek, 

 ― BUDZIŃSKA Jadwiga Jolanta; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRUKOWSKI Tomasz, 

 ― GWIAZDOWSKA Maria; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 5. 

Wybory do Rady Powiatu Hajnowskiego 

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 37081. 

3. Karty do głosowania wydano 20044 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 20036 osób, to jest 

54,03% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 18891, to jest 94,29% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 1145, to jest 5,71% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 645, to jest 56,33%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 500, to jest 

43,67%  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 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 13 KWW NASZ POWIAT HAJNÓWKA; 

5) lista nr 14 KWW PS REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ. 
 

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) 8678; 

4) głosów ważnych oddano 8274; 

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: 

 ― KOŚKO Krystyna; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― RYBAK Piotr; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MICHALAK Lech Jan, 

 ― ŁABĘDZKI Bogusław Szczepan; 

d) lista nr 13 ― KWW NASZ POWIAT HAJNÓWKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ROMANIUK Mirosław; 

e) lista nr 14 ― KWW PS REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ uzyskała 3 

mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SACZKO Eugeniusz, 

 ― RYGOROWICZ Olga, 
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 ― GRYC Alla; 

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) 4050; 

4) głosów ważnych oddano 3821; 

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: 

 ― FILIMONIUK Piotr; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GUTOWSKI Mateusz Damian; 

c) lista nr 14 ― KWW PS REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PETRUK Krzysztof Eugeniusz; 

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) 3722; 

4) głosów ważnych oddano 3459; 

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: 

 ― GERASIMIUK Jarosław, 

 ― ŁUKIANIUK Mirosław; 

b) lista nr 14 ― KWW PS REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KORCZ Jan; 

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) 3586; 
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4) głosów ważnych oddano 3337; 

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: 

 ― OSTAPCZUK Roman; 

b) lista nr 13 ― KWW NASZ POWIAT HAJNÓWKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― MOROZ Tamara; 

c) lista nr 14 ― KWW PS REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SKIEPKO Andrzej; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 6. 

Wybory do Rady Powiatu Kolneńskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 15 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 31260. 

3. Karty do głosowania wydano 16689 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 16679 osób, to jest 

53,36% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 15840, to jest 94,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 839, to jest 5,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 584, to jest 69,61%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 255, to jest 

30,39%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 
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3) lista nr 13 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU 

KOLNO; 

4) lista nr 14 KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ. 
 

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) 3943; 

4) głosów ważnych oddano 3746; 

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: 

 ― SZYMAŃSKI Zdzisław, 

 ― OWCZARCZYK Lech Janusz; 

b) lista nr 13 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU 

KOLNO uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KULCZEWSKI Michał; 

c) lista nr 14 ― KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― SZYMAŃSKA Monika; 

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) 4374; 

4) głosów ważnych oddano 4142; 

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: 

 ― WISZOWATY Stanisław; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ROGOWSKI Zbigniew, 

 ― CHOJNOWSKI Tomasz; 



526 

c) lista nr 13 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU 

KOLNO uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BIKOWSKI Remigiusz; 

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) 4005; 

4) głosów ważnych oddano 3799; 

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: 

 ― CHARUBIN Hubert; 

b) lista nr 13 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU 

KOLNO uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KLAMA Tadeusz; 

c) lista nr 14 ― KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― NADARA Robert Wacław; 

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) 4357; 

4) głosów ważnych oddano 4153; 

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: 

 ― DŁUGOZIMA Roland Andrzej; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― LUTRZYKOWSKI Jan, 

 ― PIELOSZCZYK Karol; 

c) lista nr 14 ― KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BORAWSKI Radosław; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 7. 

Wybory do Rady Powiatu Łomżyńskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 17 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 41436. 

3. Karty do głosowania wydano 23023 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 23006 osób, to jest 

55,52% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 21581, to jest 93,81% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 1425, 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 699, to jest 49,05%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 726, to jest 

50,95%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 13 KWW SAMORZĄDY ŁOMŻYŃSKIE 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) 5768; 

4) głosów ważnych oddano 5348; 

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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 ― BIEDRZYCKI Andrzej; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― POLKOWSKI Kazimierz, 

 ― SZYMANOWSKI Mirosław, 

 ― OLSZEWSKI Wiesław; 

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) 5117; 

4) głosów ważnych oddano 4846; 

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: 

 ― MASŁOWSKA Wiesława; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ŁOMOTOWSKI Sławomir, 

 ― DĘBEK Sławomir; 

c) lista nr 13 ― KWW SAMORZĄDY ŁOMŻYŃSKIE RAZEM uzyskała 1 

mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― NOWAKOWSKA Alicja Paulina; 

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) 4121; 

4) głosów ważnych oddano 3874; 

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: 

 ― KULESZA Jarosław; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SZABŁOWSKI Lech Marek, 

 ― ZDUŃCZYK Agnieszka; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3647; 

4) głosów ważnych oddano 3386; 

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: 

 ― BIAŁOBRZESKI Zenon Henryk, 

 ― ZACZEK Adam; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GÓRALCZYK Tadeusz; 

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) 4353; 

4) głosów ważnych oddano 4127; 

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: 

 ― ŁADA Edward; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KUCZYŃSKI Jan, 

 ― DZIEKOŃSKA Maria; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 8. 

Wybory do Rady Powiatu w Mońkach 

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 34004. 

3. Karty do głosowania wydano 17089 osobom. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 17081 osób, to jest 

50,23% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 16174, to jest 94,69% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 907, to jest 5,31% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 623, to jest 68,69%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 284, to jest 

31,31%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 13 KWW MOŻNA UCZCIWIE - PS; 

4) lista nr 14 KWW CHPS; 

5) lista nr 15 KWW BMN 2018. 
 

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) 4033; 

4) głosów ważnych oddano 3794; 

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: 

 ― POPOWSKI Jarosław; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― DEMBOWSKI Zbigniew; 

c) lista nr 14 ― KWW CHPS uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― KULIKOWSKA Joanna; 

d) lista nr 15 ― KWW BMN 2018 uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 
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 ― BOROWSKI Jan; 

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) 3640; 

4) głosów ważnych oddano 3439; 

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: 

 ― CZARNIECKI Stanisław; 

b) lista nr 14 ― KWW CHPS uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― WYSOCKA Irena; 

c) lista nr 15 ― KWW BMN 2018 uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MATYSZEWSKI Andrzej; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3633; 

4) głosów ważnych oddano 3400; 

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: 

 ― PAC Barbara, 

 ― PIEKUTOWSKA Ewa; 

b) lista nr 13 ― KWW MOŻNA UCZCIWIE - PS uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KAMIŃSKI Daniel; 

c) lista nr 15 ― KWW BMN 2018 uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― KITLAS Joanna; 

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) 5775; 
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4) głosów ważnych oddano 5541; 

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: 

 ― SUPIŃSKI Rafał, 

 ― KALINOWSKA Jolanta; 

b) lista nr 14 ― KWW CHPS uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― JAWOROWSKI Dariusz, 

 ― KLEPADŁO Roman; 

c) lista nr 15 ― KWW BMN 2018 uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BUŃKOWSKI Błażej, 

 ― FALKOWSKI Krzysztof; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 9. 

Wybory do Rady Powiatu Sejneńskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 15 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 16834. 

3. Karty do głosowania wydano 8786 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8783 osób, to jest 

52,17% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 8332, to jest 94,87% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 451, to jest 5,13% 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 321, to jest 71,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 130, to jest 

28,82%  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; 
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2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 13 KWW SEJNEŃSZCZYZNA RAZEM; 

4) lista nr 14 KWW NASZ WSPÓLNY POWIAT; 

5) lista nr 15 KWW ZIEMIA SEJNEŃSKA. 
 

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) 2437; 

4) głosów ważnych oddano 2342; 

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: 

 ― SIEBERT Anna; 

b) lista nr 13 ― KWW SEJNEŃSZCZYZNA RAZEM uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GRZYBOWSKI Ryszard; 

c) lista nr 15 ― KWW ZIEMIA SEJNEŃSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PLESIEWICZ Maciej Tomasz, 

 ― KRAJEWSKI Janusz; 

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) 3434; 

4) głosów ważnych oddano 3247; 

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: 

 ― FIDRYCH Lucyna, 

 ― JASTRZĘBSKI Stanisław; 

b) lista nr 13 ― KWW SEJNEŃSZCZYZNA RAZEM uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MOROZ Janusz Józef, 

 ― KWATERSKI Stanisław; 
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c) lista nr 14 ― KWW NASZ WSPÓLNY POWIAT uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ALSZKO Piotr Franciszek; 

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) 1318; 

4) głosów ważnych oddano 1246; 

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: 

 ― ALBOSZTA Franciszek; 

b) lista nr 13 ― KWW SEJNEŃSZCZYZNA RAZEM uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― STANKIEWICZ Józef Ryszard; 

c) lista nr 15 ― KWW ZIEMIA SEJNEŃSKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― WYSOCKA Alicja; 

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) 1594; 

4) głosów ważnych oddano 1497; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 15 ― KWW ZIEMIA SEJNEŃSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BAUDZIS Antoni, 

 ― MALINOWSKA - WIAKTOR Jolanta, 

 ― KRAKOWSKI Waldemar Kazimierz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 10. 

Wybory do Rady Powiatu Siemiatyckiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 
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1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 38166. 

3. Karty do głosowania wydano 20079 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 20078 osób, to jest 

52,61% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 19174, to jest 95,50% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 904, to jest 4,50% 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 617, to jest 68,25%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 287, to jest 

31,75%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 13 KW SIEMIATYCKIE POROZUMIENIE WYBORCZE. 
 

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) 8348; 

4) głosów ważnych oddano 7975; 

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: 

 ― ZALEWSKI Jan, 

 ― ZGIERUN Sylwester; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KLEPACKI Wiesław, 
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 ― GÓRSKI Jerzy, 

 ― BUJNO Bożena Teresa; 

c) lista nr 13 ― KW SIEMIATYCKIE POROZUMIENIE WYBORCZE uzyskała 

2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CIEŚLIK Mariusz Piotr, 

 ― ŻERUŃ Jan; 

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) 6376; 

4) głosów ważnych oddano 6093; 

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: 

 ― OBRYCKI Mariusz; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BOGUSZEWSKI Henryk, 

 ― ANDRUSZKIEWICZ Krzysztof Zygmunt; 

c) lista nr 13 ― KW SIEMIATYCKIE POROZUMIENIE WYBORCZE uzyskała 

2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ŻABIŃSKI Mikołaj, 

 ― KOWALCZYK Paweł; 

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) 5354; 

4) głosów ważnych oddano 5106; 

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: 

 ― MARKIEWICZ Jan; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 
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 ― PYZOWSKI Mariusz Paweł; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BOBEL Marek; 

d) lista nr 13 ― KW SIEMIATYCKIE POROZUMIENIE WYBORCZE uzyskała 

2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― SZAWKAŁO Jerzy, 

 ― WYSOCKA Irena; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 11. 

Wybory do Rady Powiatu Sokólskiego 

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 56293. 

3. Karty do głosowania wydano 29952 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 29913 osób, to jest 

53,14% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 28464, to jest 95,16% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 1449, to jest 4,84% 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 826, to jest 57,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 623, to jest 

43,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 13 KWW DIALOG I WSPÓŁPRACA 2018; 

4) lista nr 14 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA; 

5) lista nr 15 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA RAZEM; 

6) lista nr 16 KWW RAZEM DLA POWIATU. 
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Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4721; 

4) głosów ważnych oddano 4488; 

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: 

 ― GROMACKI Romuald; 

b) lista nr 13 ― KWW DIALOG I WSPÓŁPRACA 2018 uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SULIK Jarosław; 

c) lista nr 15 ― KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA RAZEM uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BIAŁOMYZY Jerzy; 

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) 5639; 

4) głosów ważnych oddano 5398; 

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: 

 ― OMIELAN Jerzy, 

 ― SZCZYGIELSKA Agnieszka; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― JELSKA-JAROŚ Bożena Jolanta, 

 ― KARPIENIA Jerzy; 

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) 8056; 
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4) głosów ważnych oddano 7540; 

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: 

 ― PAWŁOWSKI Krzysztof, 

 ― SKÓRSKI Grzegorz; 

b) lista nr 13 ― KWW DIALOG I WSPÓŁPRACA 2018 uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― HAŃCZARUK Wiesław; 

c) lista nr 15 ― KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA RAZEM uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― OLEKSZA Aleksy; 

d) lista nr 16 ― KWW RAZEM DLA POWIATU uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ŁABIENIEC Kazimierz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11497; 

4) głosów ważnych oddano 11038; 

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: 

 ― KOWALCZUK Adam Marian; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― REĆKO Piotr, 

 ― KRASIŃSKI Krzysztof, 

 ― HOŁOWNIA Jarosław Sylwester; 

c) lista nr 14 ― KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA uzyskała 

1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― JUCHNIK Adam; 

d) lista nr 15 ― KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA RAZEM uzyskała 1 

mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― POTAPCZYK Tomasz; 
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e) lista nr 16 ― KWW RAZEM DLA POWIATU uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MOŹDZIERSKI Łukasz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 12. 

Wybory do Rady Powiatu w Suwałkach 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 15 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 29300. 

3. Karty do głosowania wydano 16765 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 16759 osób, to jest 

57,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 15753, to jest 94,00% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 1006, to jest 6,00% 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 584, to jest 58,05%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 422, to jest 

41,95%  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 8 KWW KUKIZ'15; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 13 KWW MIESZKAŃCY SUWALSZCZYZNY RAZEM. 
 

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) 3489; 

4) głosów ważnych oddano 3322; 
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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: 

 ― SZCZĘSNY Robert; 

b) lista nr 13 ― KWW MIESZKAŃCY SUWALSZCZYZNY RAZEM uzyskała 

2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CHOŁKO Tadeusz, 

 ― SZWENGIER Stanisław; 

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) 5762; 

4) głosów ważnych oddano 5365; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ŁUNIEWSKI Artur, 

 ― CHLEBUS Andrzej, 

 ― GRYSZKIEWICZ Irena, 

 ― DZIATKOWSKI Marek; 

b) lista nr 13 ― KWW MIESZKAŃCY SUWALSZCZYZNY RAZEM uzyskała 

2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― OŁDAKOWSKI Szczepan, 

 ― BIŁDA Stefan; 

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) 3577; 

4) głosów ważnych oddano 3306; 

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: 

 ― KLESZCZEWSKI Zbigniew, 

 ― PIETROŁAJ Wiesław Eugeniusz; 
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b) lista nr 13 ― KWW MIESZKAŃCY SUWALSZCZYZNY RAZEM uzyskała 

1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― TRUCHAN Anna Danuta; 

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) 3931; 

4) głosów ważnych oddano 3760; 

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: 

 ― KOWALEWSKI Witold, 

 ― BUKOWSKI Rafał Konrad; 

b) lista nr 13 ― KWW MIESZKAŃCY SUWALSZCZYZNY RAZEM uzyskała 

1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MAŁACHOWSKI Sławomir; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 13. 

Wybory do Rady Powiatu Wysokomazowieckiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 17 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 46983. 

3. Karty do głosowania wydano 25695 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 25679 osób, to jest 

54,66% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 24513, to jest 95,46% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 1166, to jest 4,54% 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 799, to jest 68,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 367, to jest 

31,48%  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 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 13 KWW PRZYSZŁOŚĆ POWIATU 

WYSOKOMAZOWIECKIEGO; 

4) lista nr 15 KWW NASZ POWIAT. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3952; 

4) głosów ważnych oddano 3785; 

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: 

 ― WYSOCKI Kazimierz Jan; 

b) lista nr 13 ― KWW PRZYSZŁOŚĆ POWIATU 

WYSOKOMAZOWIECKIEGO uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GRABOWSKI Stanisław Sławomir; 

c) lista nr 15 ― KWW NASZ POWIAT uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SKARŻYŃSKI Marek; 

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) 3806; 

4) głosów ważnych oddano 3623; 

5) 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: 

 ― PEŁSZYK Krzysztof, 

 ― SZMURŁO Cecylia; 

b) lista nr 15 ― KWW NASZ POWIAT uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― ŁAPIAK Dorota; 

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) 4911; 

4) głosów ważnych oddano 4695; 

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: 

 ― PAKIEŁA Jerzy, 

 ― NIEMYJSKA Mariola Joanna; 

b) lista nr 15 ― KWW NASZ POWIAT uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― LUBOWICKI Andrzej; 

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) 5318; 

4) głosów ważnych oddano 5067; 

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: 

 ― PISZCZATOWSKI Zbigniew, 

 ― DĄBROWSKI Leszek; 

b) lista nr 15 ― KWW NASZ POWIAT uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― OLĘDZKI Stanisław; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7692; 

4) głosów ważnych oddano 7343; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZIELIŃSKI Bogdan, 

 ― MĘŻYŃSKI Leszek, 

 ― KIKOLSKI Waldemar Stanisław; 

b) lista nr 13 ― KWW PRZYSZŁOŚĆ POWIATU 

WYSOKOMAZOWIECKIEGO uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MOŚCICKI Dariusz; 

c) lista nr 15 ― KWW NASZ POWIAT uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― GRUCHAŁA Leszek; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Rozdział 14. 

Wybory do Rady Powiatu Zambrowskiego 

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 35243. 

3. Karty do głosowania wydano 18768 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 18766 osób, to jest 

53,25% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 17924, to jest 95,51% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 842, to jest 4,49% 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 412, to jest 48,93%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 430, to jest 

51,07%  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 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 13 KWW NASZ ZAMBRÓW. 
 

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) 8538; 

4) głosów ważnych oddano 8203; 

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: 

 ― MURAWSKI Jacek Norbert; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ORŁOWSKI Sebastian, 

 ― RYKACZEWSKI Stanisław, 

 ― MARCHELSKA-GROSZFELD Edyta; 

c) lista nr 13 ― KWW NASZ ZAMBRÓW uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― JACH Zbigniew Teofil, 

 ― KACZYŃSKI Eugeniusz, 

 ― POMAZAŃSKI Rafał, 

 ― ŚWIDERSKI Ryszard Bohdan; 

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) 6416; 

4) głosów ważnych oddano 6064; 

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: 

 ― DMOCHOWSKI Kazimierz, 
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 ― LIPIŃSKI Edward, 

 ― KRAJEWSKI Michał; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRAJEWSKI Wacław Tadeusz, 

 ― ROKICKI Krzysztof, 

 ― GAWKOWSKA Agnieszka; 

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) 3812; 

4) głosów ważnych oddano 3657; 

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: 

 ― CZAJKOWSKI Krzysztof; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WÓJCIK Zenon Adam, 

 ― SZELIGOWSKI Piotr; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

 

Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Podlaskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 30 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 942700. 

3. Karty do głosowania wydano 500155 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 499668 osób, to jest 

53,00% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 468751, to jest 93,81% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 30917, to jest 6,19% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 



548 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 

różnych list oddano 8629, to jest 27,91%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 22288, to jest 

72,09%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

3) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

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) 119222; 

4) głosów ważnych oddano 116711; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― AUGUSTYN Anna, 

 ― NIKITOROWICZ Zbigniew, 

 ― PILECKI Karol, 

 ― NAZARUK Sławomir; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KOSICKI Artur, 

 ― DĘBSKI Bogusław, 

 ― ŻALEK Justyna Emilia; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 120758; 

4) głosów ważnych oddano 111280; 

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: 

 ― CIEŚLUKOWSKI Cezary, 

 ― DYJUK Bogdan; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― NASZKIEWICZ Anna, 

 ― KWATERSKI Waldemar; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ŁANCZKOWSKI Romuald, 

 ― WNUKOWSKI Paweł, 

 ― ZABIELSKA Jadwiga Barbara, 

 ― BURNOS Wiesława; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 102495; 

4) głosów ważnych oddano 94649; 

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: 

 ― KRAJEWSKI Stefan; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PIORUNEK Jacek; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― OLBRYŚ Marek, 

 ― SEKŚCIŃSKI Adam Wojciech, 

 ― MIECZKOWSKA Wanda Elżbieta, 

 ― KOMOROWSKI Marek Adam; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 9 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 157193; 

4) głosów ważnych oddano 146111; 

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: 

 ― LESZCZYŃSKI Jerzy, 

 ― JANOWSKI Mikołaj; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ŻYWNO Maciej Zenon, 

 ― ŁUKASZUK Igor; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DEREHAJŁO Stanisław, 

 ― SIEKIERKO Łukasz, 

 ― ŁUKASZEWICZ Sebastian, 

 ― MALINOWSKI Marek, 

 ― SZCZUDŁO Aleksandra; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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