
m. Złotów 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W POZNANIU I 

z dnia 24 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego 

 

[WYCIĄG] 

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 Poznaniu I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego, 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 258 rad, z czego: 

1) do 226 rad gmin, z tego: 

a) do 192 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 34 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 31 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

2. Wybierano łącznie 4269 radnych, z czego: 

1) 3619 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2880 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 739 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 611 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

3. Wybrano łącznie 4269 radnych, z czego: 

1) 3619 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2880 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 739 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 611 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 3142 okręgach wyborczych. 

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

6. Głosowanie przeprowadzono w 2774 okręgach wyborczych. 



7. Głosowania nie przeprowadzono w 368 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 368 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2179 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 192 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 

2880 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2880 radnych spośród 7328 kandydatów zgłoszonych przez 776 komitetów 

wyborczych, w tym 710 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

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

3. Wybrano 2880 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1173505 osób, w tym 33 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 667721 osobom, w tym 24 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 667276 osób, to jest 

56,86% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 651576, to jest 97,65% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 15700, to jest 2,35% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 3585, to jest 22,83%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 12115, to jest 

77,17%  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 2512 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 368 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 368 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 1123 obwodach głosowania. 

 

Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 34 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 125 okręgów wyborczych. 



2. Wybierano 739 radnych spośród 4553 kandydatów zgłoszonych na 619 listach 

kandydatów przez 106 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 739 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1402850 osób, w tym 75 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 785241 osobom, w tym 50 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 784286 osób, to jest 

55,91% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 758079, to jest 96,66% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 26207, to jest 3,34% 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 13185, to jest 50,31%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 13022, to jest 

49,69%  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 125 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1001 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 31 rad powiatów, w których utworzono 131 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 611 radnych spośród 4364 kandydatów zgłoszonych na 689 listach 

kandydatów przez 80 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 611 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2119504 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1187667 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1185491 osób, to jest 

55,93% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1112742, to jest 93,86% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 72749, to jest 6,14% 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 43324, to jest 59,55%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 29425, to jest 

40,45%  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 131 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1791 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego utworzono 

6 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 39 radnych spośród 448 kandydatów zgłoszonych na 64 listach kandydatów 

przez 11 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 39 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 2710885 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 1517164 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1515000 osób, to jest 

55,89% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 1388105, to jest 91,62% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 126895, to jest 8,38% 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 36301, to jest 28,61%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 90594, to jest 

71,39%  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. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 6 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 2179 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 189. 

Wybory do Rady Miejskiej w Złotowie 

Oddział 1. 

Dane ogólne 



1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 14562, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 7428 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7421 osób, to jest 

50,96% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 7208, to jest 97,13% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 213, to jest 2,87% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

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

oddano 34, to jest 15,96%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 179, to jest 

84,04%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

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

to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 853; 

4) karty do głosowania wydano 427 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 409; 

7) radną została wybrana: 

― WEGNER Mariola Halina, 

z listy nr 16 KWW ZADBAJMY O ZŁOTÓW. 
 

2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1123; 

4) karty do głosowania wydano 623 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 621; 

6) głosów ważnych oddano 599; 

7) radnym został wybrany: 

― WOJTUŃ Stanisław Waldemar, 

z listy nr 17 KWW POŁĄCZYŁ NAS ZŁOTÓW. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 



1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 916; 

4) karty do głosowania wydano 464 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 464; 

6) głosów ważnych oddano 439; 

7) radnym został wybrany: 

― GOLLA Henryk, 

z listy nr 16 KWW ZADBAJMY O ZŁOTÓW. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 916; 

4) karty do głosowania wydano 489 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 488; 

6) głosów ważnych oddano 480; 

7) radnym został wybrany: 

― KOLERA Grzegorz, 

z listy nr 17 KWW POŁĄCZYŁ NAS ZŁOTÓW. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 848; 

4) karty do głosowania wydano 437 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 437; 

6) głosów ważnych oddano 422; 

7) radnym został wybrany: 

― JUSTYNA Janusz Roman, 

z listy nr 15 KWW ADAM PULIT. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1199; 

4) karty do głosowania wydano 613 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 613; 

6) głosów ważnych oddano 587; 

7) radną została wybrana: 

― JĘSIEK-BARABASZ Agnieszka Beata, 



z listy nr 17 KWW POŁĄCZYŁ NAS ZŁOTÓW. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 927; 

4) karty do głosowania wydano 463 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 463; 

6) głosów ważnych oddano 445; 

7) radnym został wybrany: 

― PIENIĄŻKOWSKI Jakub, 

z listy nr 17 KWW POŁĄCZYŁ NAS ZŁOTÓW. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 828; 

4) karty do głosowania wydano 431 osobom; 

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

6) głosów ważnych oddano 424; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻELICHOWSKI Krzysztof Tomasz, 

z listy nr 20 KWW K. ŻELICHOWSKIEGO. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 861, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 428 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 428; 

6) głosów ważnych oddano 417; 

7) radnym został wybrany: 

― MUZIOŁ Zygmunt, 

z listy nr 15 KWW ADAM PULIT. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 860; 

4) karty do głosowania wydano 396 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 395; 



6) głosów ważnych oddano 383; 

7) radnym został wybrany: 

― PIOSIK Łukasz Dominik, 

z listy nr 17 KWW POŁĄCZYŁ NAS ZŁOTÓW. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 847; 

4) karty do głosowania wydano 430 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 430; 

6) głosów ważnych oddano 420; 

7) radną została wybrana: 

― CHAMARCZUK Aldona Barbara, 

z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W 

ZŁOTOWSKIM. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1006; 

4) karty do głosowania wydano 511 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 510; 

6) głosów ważnych oddano 506; 

7) radnym został wybrany: 

― KORONKIEWICZ Krzysztof, 

z listy nr 17 KWW POŁĄCZYŁ NAS ZŁOTÓW. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1309; 

4) karty do głosowania wydano 709 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 707; 

6) głosów ważnych oddano 699; 

7) radnym został wybrany: 

― GŁYŻEWSKI Roman Grzegorz, 

z listy nr 17 KWW POŁĄCZYŁ NAS ZŁOTÓW. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 



3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 969; 

4) karty do głosowania wydano 498 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 498; 

6) głosów ważnych oddano 484; 

7) radnym został wybrany: 

― WEŁNIAK Stanisław Edward, 

z listy nr 16 KWW ZADBAJMY O ZŁOTÓW. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1100; 

4) karty do głosowania wydano 509 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 509; 

6) głosów ważnych oddano 494; 

7) radnym został wybrany: 

― ZAJĄC Maciej, 

z listy nr 15 KWW ADAM PULIT. 
 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 31. 

Wybory do Rady Powiatu Złotowskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 19 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 54615. 

3. Karty do głosowania wydano 26785 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 26766 osób, to jest 

49,01% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 24857, to jest 92,87% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 1909, to jest 7,13% 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 1367, to jest 71,61%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 542, to jest 

28,39%  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 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA; 

3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

4) lista nr 12 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W 

ZŁOTOWSKIM; 

5) lista nr 13 KWW WSPÓLNOTA POWIATU ZŁOTOWSKIEGO; 

6) lista nr 14 KWW ZADBAJMY O POWIAT. 
 

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) 7454; 

4) głosów ważnych oddano 7081; 

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: 

 ― KĘPIŃSKI Leszek Jan; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― OWSIANNY Paweł Michał, 

 ― CHMIELEWSKI Stanisław Marcin; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― FIDURSKI Wiesław; 

d) lista nr 12 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W 

ZŁOTOWSKIM uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PIKULIK Stanisław Józef; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 



Dział IV 

Wybory do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 39 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2710885. 

3. Karty do głosowania wydano 1517164 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1515000 osób, to jest 

55,89% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1388105, to jest 91,62% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 126895, to jest 8,38% 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 36301, to jest 28,61%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 90594, to jest 

71,39%  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 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY; 

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 8 KWW KUKIZ'15; 

6) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 254847; 

4) głosów ważnych oddano 228707; 



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: 

 ― MACIEJEWSKI Jarosław Zygmunt; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 

OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― RUTKOWSKA-KRUPKA Mirosława Wanda, 

 ― SZOPIŃSKI Henryk Marian, 

 ― AJCHLER Przemysław Marek; 

c) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― AJCHLER Romuald Kazimierz; 

d) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BOGRYCEWICZ Adam, 

 ― ZIELIŃSKA Łucja Janina; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

Komisarz Wyborczy 

w Poznaniu I 

/-/ Krzysztof Józefowicz 


