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WYCąG Z OBWIESZCZENIA
KOMISARZA WYBORCZEGO

W BYDGOSZCZY
z dnia 23 listopada 2010 r.

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
Napodstawie art. l82 ust. 1 i 2 ustawy zdnia 16 lipca 1998 r. -Ordynacjawyborczado rad
gmin, rad powiatów i sejmików województul (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz
Wyborczy w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na
obszarzę województwa kujawsko-pomorskiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada2OI0
r.

CzgśćI
Dane zbiorcze

Rozdział 1.
Dane ogólne

1. Wybory przeprowadzono do 164 rad, z czego;
1) do I44 rad gmin, ztego:

a) do 130 rad gmin w gminach liczącychdo 20 tys. mieszkańców,
b) do 10 rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców,
c) do 4 rad miast w miastach na prawach powiatu;

ż) do 19 rad powiatów;
3) do Sejmiku Wojewódźwa Kujawsko-Pomorskiego.

ż. Wybierano łącznie ż 660 radnych, z czego,.

1) 2266 radnych rad gmin, ztego:
a) 1 950 radnych w gminach do 20 tys. mieszkńców,
b) 272 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców,
c) 104 radnych w miastach na prawach powiatu;

ż) 36l radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3. Wybrano łącznież 660 radnych, zczegoi
1) 2266 radnych rad gmin, ztego:

a) 1 950 radnych w gminach do 20 tys. mieszkńców,
b) 2l2 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkńców,
c) 104 radnych w miastach na prawach powiatu;

2) 36l radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

4. Wybory przeprowadzono w 1 198 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.
6, Głosowanie przeprowadzono w 1 398 obwodach głosowania.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 50 okręgach wyborczych, w których ltczba

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych, W związku z tym 58 radnych uzyskało mandaĘ bez
głosowania.
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Rozdział2.
Wybory do rad gmin w gminach liczaęych do 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do l30 rad gmin, w których utworzono l 058 okręgów
wyborczych

2. Wybierano 1 950 radnych spośród 6 472 kandydatów zgłoszonych na 3 838 listach
kandydatów ptzęz 572 komitety wyborcze, w tym 519 komitetów wyborczych
utworzonych jedynie w celu zgłoszeniakandydatów na radnych do rady gminy w gminie
liczącej do 20 tys. mieszkńców,

3. Wybrano 1 950 radnych,
4. Uprawnionych do głosowania było 768 644 osób.

5. Karty do głosowania wydano 383 015 osobom.
6. W wyborach wzięło udziń (oddało wńnę karty do głosowania) 382762 osób, to jest

49,80Yo uprawnionych do głosowania.

7. Głosów wńnych oddano 370 204, to jest 96,720ń ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów niewaznych oddano 12 558, to jest 3,280ń ogólnej liczby głosów oddanych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 742 obwodach głosowania.
10. Głosowania nie przeplowadzono w 50 okręgach wyborczych, w których |iczba

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych olaęgach wyborczych. W związku z tym 58 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania,

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w grniaag} liczagych powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do l0 rad gmin, w których utworzono 35 okręgów
wyborczych.

ż, Wybierano 2|2 radnych spośród 1 930 kandydatów zgłoszonych na I94 listach
kandydatów przęz 29 komitetów wyborczych.

3. Wybrano żI2rudnych.
4, Uprawnionych do głosowania było 244 993 osób.

5. Karty do głosowania wydano I07 I93 osobom.
6. W wyborach wzięło udziŃ (oddało ważne karty do głosowania) 106 942 osób, to jest

43,650ń uprawnionych do głosowania.

7. Głosów ważnych oddano 99 472, to jest 93,0Ioń ogólnej liczby głosów oddanych.

8. Głosów niewaznych oddano 7 470, to jest 6,990^ ogólnej |iczby głosów oddanych.

9. Głosowanie przeprowadzono w 206 obwodach głosowania.

Rozdział 4.
Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu

1. Wybory przeprowadzono do 4 rad miast, w których utworzono 19 okręgów wyborczych.
2. Wybierano I04 radnych spośród 1396 kandydatów zgłoszonych na I45 listach

kandydatów przęz 2ż komitety wyb orcze.
3. Wybrano 104 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 619 874 osób.

5. Karty do głosowania wydano 247 328 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało wużne kańy do głosowania) 247 002 osób, to jest

39,8 5Yo uprawnionych do głosowania.

7. Głosów ważnych oddano 236 162, to jest 95,610ń ogólnej liczby głosów oddanych.

8. Głosów niewaznych oddano 10 840, to jest 4,390ń ogólnej liczby głosów oddanych.
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9. Głosowanie przeprowadzono w 439 obwodach głosowania.

Rozdział 5.
Wybory do rad powiatów

1. Wybory przeplowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 80 okręgów
wyborczych.

2. Wybierano 36I radnych spośród 3 750 kandydatów zgłoszonych na 476 listach
kandydatów przez 55 komitetów wyborczych.

3. Wybrano 361 radnych.
4. Uprawnionych do głosowaniabyło 1 030 103 osób.

5. Karty do głosowania wydano 496 |02 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 495 365 osób, to jest

48,090ń uprawnionych do głosowania.

7 , Głosów waznych oddano 446 9I2, to jest 90,22Yo ogólnej ltczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 48 453, to jest 9,780^ ogólnej liczby głosów oddanych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 959 obwodach głosowania.

Rozdział 6.
Wybory do Sej miku Woj ewództwa Kuj awsko-Pomo rskiego

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
utworzono 6 okręgów wyborczych.

2. Wybierano 33 radnych spośród 616 kandydatów zgłoszonych na 69 listach kandydatów
przez 15 komitetów wyborczych.

3. Wybrano 33 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1 649 962 osób.
5. Karty do głosowania wydano 743 4I4 osobom,
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważnę karty do głosowania) 74I 828 osób, to jest

44,9 60A uprawnionych do głosowania,

7, Głosów ważnych oddano 644 768, to jest 86,9żYo ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 97 060, to jest 13,08% ogólnej |iczby głosów oddanych.
9, Głosowanie przeprowadzono w 1 398 obwodach głosowania.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów

Wybory do Rady Powiafu Grudziaflzkiego

Oddział 1.
Dane ogólne

Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybięrano
17 radnych,
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3I 176.

W wyborach wzięło udziń (oddało ważnę karty do głosowania) 14 320 osób, to jest
4 5,930^ uprawnionych do głosowania,
Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniĘ następujące
listy:

1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD

2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
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3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOSC

5) lista nr 16 KW MIĘDZYGMINNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE

6) lista nr 18 KWW OBYWATELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE

Oddział2.
Wyniki wyborów w po§zczególnych okr9gach

OkIęg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów:
l) wybory odbyły się;

ż) głosowanie przeprowadzono;
3) |tczbakartważnych (osób, które wzięły :udziń w głosowaniu) wyniosła3 255;
4) głosów ważnych oddano 2 95I
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące

|tczby mandatów:
a) lista nr 2 - KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1mandat;

radnym z tej listy zostń wybrany:

- WOŁOSZYN Jerzy Stanisław

b) lista nr 4 - KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1mandat;
radną z tej listy została wybrana:

- MALINOWSKA Maria

c) lista nr 16 - KW MIĘDZYGMINNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE
uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:

- SZLITKUS Grzegorz Wojciech

- TESMER Jan Bolesław

d) lista nr 18 - KWW OBYWATELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE uzyskała
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany:

- ZAWADKA Zygmunt

6) wszystkie mandaty zostĘ obsadzone.
Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty:

1) wybory odbyły się;

ż) głosowanieprzeprowadzono;
3) ltczbakartważnych (osób, które wzięły udziń w głosowaniu) wyniosła3 533
4) głosów ważnych oddano 3 189;

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
ltczby mandatów:

a) lista rrr 1 - KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej
listy został wybrany:

- JASŃSKI Wiesław Eugeniusz

b) lista nr 2 - KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:

- KLONOWSKI Krzysźof Piotr

c) lista nr 18 - KWW OBYWATELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE uzyskała
1 mandat; radnym z tej listy zostń wybrany:



- DŁUGOSZ Andrzej Zbigniew

6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty:
l) wybory odbyły się;

ż) głosowanie przeprowadzono;

3) Iiczba kart ważnych (osób, które wzięły udziń w głosowaniu) wyniosła 3 383;
4) głosów ważnych oddano 2 956;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące

ltczby mandatów:

a) lista nr 2 - KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:

- RYDECKI Andrzej

b) lista nr 4 - KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat;
radnąz tej listy zostńa wybrana:

- CHODUBSKA Ewa Kazimiera

c) lista nr 16 - KW MIĘDZYGMINNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy zostałwybrany:

- OLEJNIK Adam Andrzej

d) lista nr 18 - KWW OBYWATELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE uzyskała
l mandat; radnym z tej listy zostń wybrany:

- MAJ Ireneusz Stefan

6) wszystkie mandaty zostaĘ obsadzone.
Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów:
1) wybory odbyły się;

ż) głosowanie przeprowadzono;
3) |iczbakartważnych (osób, które wzięły ldział w głosowaniu) wyniosła4 149
4) głosów ważnych oddano 3 786;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące

ltczby mandatów:

a) lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radną z tej listy
zostŃa wybrana:

- DEMBEK Marzena Teręsa

b) lista nr 2 - KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:

- MASIOTA Grzegorz Piotr

c) lista nr 16 - KW MIĘDZYGMINNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE
uzyskała 1 mandat; radną z tej listy zostńawybrana:

- KOWALKOWSKA Halina

d) lista nr 18 - KWW OBYWATELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE uzyskała
2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:



_6_

- LASKOWSKA Zofia Stanisława

- TARKOWSKI Stanisław Ludwik
6) wszystkie mandaty zostaĘ obsadzone.

Wybory do Sej miku Woj ewództwa Kuj awsko-Pomorskiego

Wyniki wyborów w okręgach
1. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła Il0 246;
4) głosów wżnych oddano 95 5I7;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące

ltczby mandatów:
a) lista nr 2 - KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat;

radnym z tej listy został wybrany:

- BOBER Ryszard Jakub

b) lista nr 4 - KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:

- MALINOWSKI Robert

- NOWAK Marek

- SZYMAŃSKI Tomas z Józęf

c) lista nr 5 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOSĆ uzyskała 1 mandat; radnymz
tej lisĘ został wybrany:

- ARDANOWSKI Jan Krzysźof
6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy
w Bydgoszczy

l -l sędzia Andrzej Siuchniński
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