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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W ZIELONEJ GÓRZE I
z dnia 23 pa dziernika 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubuskiego

[WYCI G]
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 Zielonej Górze I podaje do publicznej wiadomo ci
wyniki wyborów do rad na obszarze województwa lubuskiego, przeprowadzonych w dniu 21
pa dziernika 2018 r.
Cz
I
Dane zbiorcze
Rozdzia 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 95 rad, z czego:
1) do 82 rad gmin, z tego:
a) do 72 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszka ców,
b) do 10 rad gmin w gminach powy ej 20 tys. mieszka ców;
2) do 12 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Lubuskiego.
2. Wybierano cznie 1542 radnych, z czego:
1) 1298 radnych rad gmin, z tego:
a) 1080 radnych w gminach do 20 tys. mieszka ców,
b) 218 radnych w gminach powy ej 20 tys. mieszka ców;
2) 214 radnych rad powiatów;
3) 30 radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego.
3. Wybrano cznie 1542 radnych, z czego:
1) 1298 radnych rad gmin, z tego:
a) 1080 radnych w gminach do 20 tys. mieszka ców,
b) 218 radnych w gminach powy ej 20 tys. mieszka ców;
2) 214 radnych rad powiatów;
3) 30 radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego.
4. Wybory przeprowadzono w 1167 okr gach wyborczych.
5. We wszystkich okr gach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.
6. G osowanie przeprowadzono w 1061 okr gach wyborczych.

7. G osowania nie przeprowadzono w 106 okr gach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów by a równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych
okr gach wyborczych. W zwi zku z tym 106 radnych uzyska o mandaty bez g osowania.
8. G osowanie przeprowadzono w 719 obwodach g osowania.
Rozdzia 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszka ców
1. Wybory przeprowadzono do 72 rad gmin do 20 tys. mieszka ców, w których utworzono 1080
okr gów wyborczych.
2. Wybierano 1080 radnych spo ród 2868 kandydatów zg oszonych przez 244 komitety wyborcze,
w tym 213 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zg oszenia
kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszka ców.
3. Wybrano 1080 radnych.
4. Uprawnionych do g osowania by o 378089 osób, w tym 27 obywateli Unii Europejskiej
nieb cych obywatelami polskimi.
5. Karty do g osowania wydano 200949 osobom, w tym 21 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzi o udzia (odda o wa ne karty do g osowania) 200860 osób, to jest 53,13%
uprawnionych do g osowania.
7. G osów wa nych oddano 195012, to jest 97,09% ogólnej liczby g osów oddanych.
8. G osów niewa nych oddano 5848, to jest 2,91% ogólnej liczby g osów oddanych, z tego g osów
niewa nych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub wi kszej liczby kandydatów oddano
1264, to jest 21,61% ogólnej liczby g osów niewa nych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska adnego kandydata oddano 4580, to jest 78,32%
ogólnej liczby g osów niewa nych,
3) postawienia znaku „X” wy cznie obok nazwiska skre lonego kandydata oddano 4, to jest
0,07% ogólnej liczby g osów niewa nych.
9. G osowanie przeprowadzono w 974 okr gach wyborczych.
10. G osowania nie przeprowadzono w 106 okr gach wyborczych, w których zg oszono jedn list
kandydatów (jednego kandydata). W zwi zku z tym 106 radnych uzyska o mandat bez
osowania.
11. G osowanie przeprowadzono w 423 obwodach g osowania.

Rozdzia 3.
Wybory do rad gmin w gminach powy ej 20 tys. mieszka ców
1. Wybory przeprowadzono do 10 rad gmin powy ej 20 tys. mieszka ców, w których utworzono
39 okr gów wyborczych.
2. Wybierano 218 radnych spo ród 1588 kandydatów zg oszonych na 227 listach kandydatów przez
40 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 218 radnych.
4. Uprawnionych do g osowania by o 377809 osób, w tym 4 obywateli Unii Europejskiej
nieb cych obywatelami polskimi.

5. Karty do g osowania wydano 197048 osobom, w tym 3 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzi o udzia (odda o wa ne karty do g osowania) 197011 osób, to jest 52,15%
uprawnionych do g osowania.
7. G osów wa nych oddano 190978, to jest 96,94% ogólnej liczby g osów oddanych.
8. G osów niewa nych oddano 6033, to jest 3,06% ogólnej liczby g osów oddanych, z tego g osów
niewa nych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub wi kszej liczby kandydatów z ró nych
list oddano 3223, to jest 53,42% ogólnej liczby g osów niewa nych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska adnego kandydata oddano 2810, to jest 46,58%
ogólnej liczby g osów niewa nych,
3) postawienia znaku „X” wy cznie obok nazwiska kandydata na li cie, której rejestracja
zosta a uniewa niona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby g osów niewa nych.
9. G osowanie przeprowadzono w 39 okr gach wyborczych.
10. G osowanie przeprowadzono w 281 obwodach g osowania.
Rozdzia 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 12 rad powiatów, w których utworzono 43 okr gi wyborcze.
2. Wybierano 214 radnych spo ród 1600 kandydatów zg oszonych na 240 listach kandydatów przez
35 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 214 radnych.
4. Uprawnionych do g osowania by o 589947 osób.
5. Karty do g osowania wydano 305971 osobom.
6. W wyborach wzi o udzia (odda o wa ne karty do g osowania) 305524 osób, to jest 51,79%
uprawnionych do g osowania.
7. G osów wa nych oddano 286109, to jest 93,65% ogólnej liczby g osów oddanych.
8. G osów niewa nych oddano 19415, to jest 6,35% ogólnej liczby g osów oddanych, z tego g osów
niewa nych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub wi kszej liczby kandydatów z ró nych
list oddano 12117, to jest 62,41% ogólnej liczby g osów niewa nych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska adnego kandydata oddano 7298, to jest 37,59%
ogólnej liczby g osów niewa nych,
3) postawienia znaku „X” wy cznie obok nazwiska kandydata na li cie, której rejestracja
zosta a uniewa niona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby g osów niewa nych.
9. G osowanie przeprowadzono w 43 okr gach wyborczych.
10. G osowanie przeprowadzono w 575 obwodach g osowania.
Rozdzia 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Lubuskiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Lubuskiego utworzono 5 okr gów
wyborczych.
2. Wybierano 30 radnych spo ród 321 kandydatów zg oszonych na 45 listach kandydatów przez 10
komitetów wyborczych.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Wybrano 30 radnych.
Uprawnionych do g osowania by o 792247 osób.
Karty do g osowania wydano 414530 osobom.
W wyborach wzi o udzia (odda o wa ne karty do g osowania) 414115 osób, to jest 52,27%
uprawnionych do g osowania.
G osów wa nych oddano 385358, to jest 93,06% ogólnej liczby g osów oddanych.
G osów niewa nych oddano 28757, to jest 6,94% ogólnej liczby g osów oddanych, z tego g osów
niewa nych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub wi kszej liczby kandydatów z ró nych
list oddano 10328, to jest 35,91% ogólnej liczby g osów niewa nych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska adnego kandydata oddano 18429, to jest 64,09%
ogólnej liczby g osów niewa nych,
3) postawienia znaku „X” wy cznie obok nazwiska kandydata na li cie, której rejestracja
zosta a uniewa niona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby g osów niewa nych.
G osowanie przeprowadzono w 5 okr gach wyborczych.
G osowanie przeprowadzono w 719 obwodach g osowania.
Cz
II
Szczegó owe wyniki wyborów
Dzia I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszka ców
Rozdzia 52.
Wybory do Rady Miejskiej w S awie
Oddzia 1.
Dane ogólne

1.
2.
3.
4.

Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okr gów wyborczych.
Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 9739.
Karty do g osowania wydano 5016 osobom.
W wyborach wzi o udzia (odda o wa ne karty do g osowania) 5014 osób, to jest 51,48%
uprawnionych do g osowania.
5. G osów wa nych oddano 4891, to jest 97,55% ogólnej liczby g osów oddanych.
6. G osów niewa nych oddano 123, to jest 2,45% ogólnej liczby g osów oddanych, z tego g osów
niewa nych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub wi kszej liczby kandydatów oddano 18,
to jest 14,63% ogólnej liczby g osów niewa nych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska adnego kandydata oddano 105, to jest 85,37%
ogólnej liczby g osów niewa nych,
3) postawienia znaku „X” wy cznie obok nazwiska skre lonego kandydata oddano 0, to jest
0,00% ogólnej liczby g osów niewa nych.
7. G osowania nie przeprowadzono w 1 okr gu wyborczym, tj. okr gu nr 6, w którym
zarejestrowano jednego kandydata.

Oddzia 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okr gach
1. Okr g wyborczy nr 1:
1) wybory odby y si ;
2) g osowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 685;
4) karty do g osowania wydano 381 osobom;
5) liczba kart wa nych (osób, które wzi y udzia w g osowaniu) wynios a 380;
6) g osów wa nych oddano 371;
7) radn zosta a wybrana:
AJKO Krystyna Janina,
z listy nr 18
KWW-NIL.
2. Okr g wyborczy nr 2:
1) wybory odby y si ;
2) g osowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 667;
4) karty do g osowania wydano 414 osobom;
5) liczba kart wa nych (osób, które wzi y udzia w g osowaniu) wynios a 414;
6) g osów wa nych oddano 401;
7) radnym zosta wybrany:
DENGUSIAK Jakub Jan,
z listy nr 16
KWW DOBRA GMINA S AWA.
3. Okr g wyborczy nr 3:
1) wybory odby y si ;
2) g osowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 812;
4) karty do g osowania wydano 469 osobom;
5) liczba kart wa nych (osób, które wzi y udzia w g osowaniu) wynios a 469;
6) g osów wa nych oddano 464;
7) radn zosta a wybrana:
POPADIUK Wiktoria,
z listy nr 16
KWW DOBRA GMINA S AWA.
4. Okr g wyborczy nr 4:
1) wybory odby y si ;
2) g osowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 675;
4) karty do g osowania wydano 367 osobom;
5) liczba kart wa nych (osób, które wzi y udzia w g osowaniu) wynios a 367;
6) g osów wa nych oddano 354;
7) radnym zosta wybrany:
DROGOSZ Micha ,

z listy nr 17

KWW OTWARTY RUCH POKOLE .

5. Okr g wyborczy nr 5:
1) wybory odby y si ;
2) g osowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 613;
4) karty do g osowania wydano 314 osobom;
5) liczba kart wa nych (osób, które wzi y udzia w g osowaniu) wynios a 314;
6) g osów wa nych oddano 304;
7) radnym zosta wybrany:
ASKAWIEC Ryszard Marian,
z listy nr 16
KWW DOBRA GMINA S AWA.
6. Okr g wyborczy nr 6:
1) wybory odby y si ;
2) g osowania nie przeprowadzono;
3) radnym zosta wybrany:
PYZIAK Stanis aw Marek,
z listy nr 16
KWW DOBRA GMINA S AWA.
7. Okr g wyborczy nr 7:
1) wybory odby y si ;
2) g osowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 572;
4) karty do g osowania wydano 308 osobom;
5) liczba kart wa nych (osób, które wzi y udzia w g osowaniu) wynios a 308;
6) g osów wa nych oddano 305;
7) radn zosta a wybrana:
DOLATKOWSKA Izabela,
z listy nr 16
KWW DOBRA GMINA S AWA.
8. Okr g wyborczy nr 8:
1) wybory odby y si ;
2) g osowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 758;
4) karty do g osowania wydano 478 osobom;
5) liczba kart wa nych (osób, które wzi y udzia w g osowaniu) wynios a 478;
6) g osów wa nych oddano 474;
7) radn zosta a wybrana:
SZAFER Agnieszka,
z listy nr 16
KWW DOBRA GMINA S AWA.
9. Okr g wyborczy nr 9:
1) wybory odby y si ;
2) g osowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 600;

4) karty do g osowania wydano 275 osobom;
5) liczba kart wa nych (osób, które wzi y udzia w g osowaniu) wynios a 275;
6) g osów wa nych oddano 265;
7) radn zosta a wybrana:
PACZKOWSKA Joanna Ewa,
z listy nr 16
KWW DOBRA GMINA S AWA.
10. Okr g wyborczy nr 10:
1) wybory odby y si ;
2) g osowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 572;
4) karty do g osowania wydano 228 osobom;
5) liczba kart wa nych (osób, które wzi y udzia w g osowaniu) wynios a 228;
6) g osów wa nych oddano 221;
7) radnym zosta wybrany:
JUREWICZ Antoni Edward,
z listy nr 16
KWW DOBRA GMINA S AWA.
11. Okr g wyborczy nr 11:
1) wybory odby y si ;
2) g osowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 588;
4) karty do g osowania wydano 248 osobom;
5) liczba kart wa nych (osób, które wzi y udzia w g osowaniu) wynios a 248;
6) g osów wa nych oddano 244;
7) radnym zosta wybrany:
UCIÓW Krzysztof Marcin,
z listy nr 17
KWW OTWARTY RUCH POKOLE .
12. Okr g wyborczy nr 12:
1) wybory odby y si ;
2) g osowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 813;
4) karty do g osowania wydano 362 osobom;
5) liczba kart wa nych (osób, które wzi y udzia w g osowaniu) wynios a 362;
6) g osów wa nych oddano 357;
7) radnym zosta wybrany:
MAZUR S awomir Jan,
z listy nr 16
KWW DOBRA GMINA S AWA.
13. Okr g wyborczy nr 13:
1) wybory odby y si ;
2) g osowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 758;
4) karty do g osowania wydano 330 osobom;
5) liczba kart wa nych (osób, które wzi y udzia w g osowaniu) wynios a 330;

6) g osów wa nych oddano 313;
7) radn zosta a wybrana:
WOJCIECH Bo ena Ewa,
z listy nr 16
KWW DOBRA GMINA S AWA.
14. Okr g wyborczy nr 14:
1) wybory odby y si ;
2) g osowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 919;
4) karty do g osowania wydano 460 osobom;
5) liczba kart wa nych (osób, które wzi y udzia w g osowaniu) wynios a 459;
6) g osów wa nych oddano 442;
7) radn zosta a wybrana:
SOWI SKA El bieta Anna,
z listy nr 16
KWW DOBRA GMINA S AWA.
15. Okr g wyborczy nr 15:
1) wybory odby y si ;
2) g osowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 707;
4) karty do g osowania wydano 382 osobom;
5) liczba kart wa nych (osób, które wzi y udzia w g osowaniu) wynios a 382;
6) g osów wa nych oddano 376;
7) radn zosta a wybrana:
BEM Jadwiga Cecylia,
z listy nr 16
KWW DOBRA GMINA S AWA.

Dzia III
Wybory do rad powiatów
Rozdzia 9.
Wybory do Rady Powiatu Wschowskiego
Oddzia 1.
Dane ogólne
1.
2.
3.
4.

Dla wyboru Rady utworzono 2 okr gi wyborcze, w których cznie wybierano 15 radnych.
Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 30841.
Karty do g osowania wydano 15894 osobom.
W wyborach wzi o udzia (odda o wa ne karty do g osowania) 15891 osób, to jest 51,53%
uprawnionych do g osowania.
5. G osów wa nych oddano 14876, to jest 93,61% ogólnej liczby g osów oddanych.
6. G osów niewa nych oddano 1015, to jest 6,39% ogólnej liczby g osów oddanych, z tego g osów
niewa nych z powodu:

1)

postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub wi kszej liczby kandydatów z ró nych
list oddano 618, to jest 60,89% ogólnej liczby g osów niewa nych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska adnego kandydata oddano 397, to jest 39,11%
ogólnej liczby g osów niewa nych,
3) postawienia znaku „X” wy cznie obok nazwiska kandydata na li cie, której rejestracja
zosta a uniewa niona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby g osów niewa nych.
7. Warunki uprawniaj ce do uczestniczenia w podziale mandatów spe ni y nast puj ce listy:
1) lista nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL;
2) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
3) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO ;
4) lista nr 11
KWW NASZA WSCHOWA - NASZ SAMORZ D;
5) lista nr 12
KWW ZWYCZAJNI RAZEM;
6) lista nr 13
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA POWIATU;
7) lista nr 14
KWW OTWARTY RUCH POKOLE ;
8) lista nr 15
KWW INICJATYWA-ROZWÓJ-PRZYSZ
.

Oddzia 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okr gach
2. Okr
1)
2)
3)
4)
5)

g wyborczy nr 2 obejmuj cy 7 mandatów:
wybory odby y si ;
g osowanie przeprowadzono;
ogó em g osów oddano (liczba kart wa nych) 7532;
g osów wa nych oddano 6961;
komitety wyborcze uczestnicz ce w podziale mandatów uzyska y nast puj ce liczby
mandatów:
a) lista nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL uzyska a 1 mandat;
radnym z tej listy zosta wybrany:
STAROSTA Waldemar Henryk;
b) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyska a 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
BIELAWSKI Andrzej Marian,
SZUMAN Halina;
c) lista nr 13
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA POWIATU uzyska a 3
mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
BORYCZKA Marek,
SIEMCZYK Zdzis aw Janusz,
KULUS Marian;
d) lista nr 14
KWW OTWARTY RUCH POKOLE uzyska a 1 mandat;
radnym z tej listy zosta wybrany:
KLIBER Krzysztof Pawe ;
6) w okr gu wszystkie mandaty zosta y obsadzone.

Dzia IV
Wybory do Sejmiku Województwa Lubuskiego
Oddzia 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okr gów wyborczych, w których cznie wybierano 30
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 792247.
3. Karty do g osowania wydano 414530 osobom.
4. W wyborach wzi o udzia (odda o wa ne karty do g osowania) 414115 osób, to jest 52,27%
uprawnionych do g osowania.
5. G osów wa nych oddano 385358, to jest 93,06% ogólnej liczby g osów oddanych.
6. G osów niewa nych oddano 28757, to jest 6,94% ogólnej liczby g osów oddanych, z tego g osów
niewa nych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub wi kszej liczby kandydatów z ró nych
list oddano 10328, to jest 35,91% ogólnej liczby g osów niewa nych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska adnego kandydata oddano 18429, to jest 64,09%
ogólnej liczby g osów niewa nych,
3) postawienia znaku „X” wy cznie obok nazwiska kandydata na li cie, której rejestracja
zosta a uniewa niona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby g osów niewa nych.
7. Warunki uprawniaj ce do uczestniczenia w podziale mandatów spe ni y nast puj ce listy:
1) lista nr 1
KWW BEZPARTYJNI SAMORZ DOWCY;
2) lista nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL;
3) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA;
4) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO .

Oddzia 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okr gach
5. Okr
1)
2)
3)
4)
5)

g wyborczy nr 5 obejmuj cy 6 mandatów:
wybory odby y si ;
g osowanie przeprowadzono;
ogó em g osów oddano (liczba kart wa nych) 82708;
g osów wa nych oddano 75884;
komitety wyborcze uczestnicz ce w podziale mandatów uzyska y nast puj ce liczby
mandatów:
a) lista nr 1
KWW BEZPARTYJNI SAMORZ DOWCY uzyska a 1 mandat;
radnym z tej listy zosta wybrany:
KOWAL S awomir Jan;
b) lista nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL uzyska a 1 mandat;
radnym z tej listy zosta wybrany:
TOMCZYSZYN Stanis aw;

c) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
uzyska a 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
POT GA Grzegorz Micha ,
KULCZYCKA Beata Katarzyna;
d) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyska a 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
GO NIOWSKA-KOLA Ma gorzata Barbara,
PALUCH-S OWI SKA Ma gorzata Beata;
6) w okr gu wszystkie mandaty zosta y obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze I
/-/ Bogumi Hoszowski

