
WYCI ĄG Z OBWIESZCZENIA 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W OLSZTYNIE 

z dnia 23 listopada 2010 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego 

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz 
Wyborczy w Olsztynie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze 
województwa warmińsko-mazurskiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. 

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 136 rad, z czego: 
 1) do 116 rad gmin, z tego: 
  a) do 100 rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, 
  b) do 14 rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, 
  c) do 2 rad miast w miastach na prawach powiatu; 
 2) do 19 rad powiatów; 
 3) do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
2. Wybierano łącznie 2 219 radnych, z czego: 
 1) 1 846 radnych rad gmin, z tego: 
 a) 1 500 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
 b) 296 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców, 
 c) 50 radnych w miastach na prawach powiatu; 
 2) 343 radnych rad powiatów; 
 3) 30 radnych Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
3. Wybrano łącznie 2 219 radnych, z czego: 
 1) 1 846 radnych rad gmin, z tego: 
 a) 1 500 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
 b) 296 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców, 
 c) 50 radnych w miastach na prawach powiatu; 
 2) 343 radnych rad powiatów; 
 3) 30 radnych Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
4. Wybory przeprowadzono w 1 149 okręgach wyborczych. 
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 
6. Głosowanie przeprowadzono w 1 009 obwodach głosowania. 
7. Głosowania nie przeprowadzono w 37 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 39 radnych uzyskało mandaty bez 
głosowania. 
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Rozdział 2. 
Wybory do rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 100 rad gmin, w których utworzono 1 015 okręgów 
wyborczych 

2. Wybierano 1 500 radnych spośród 5 111 kandydatów zgłoszonych na 3 661 listach 
kandydatów przez 512 komitetów wyborczych, w tym 451 komitetów wyborczych 
utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie 
liczącej do 20 tys. mieszkańców. 

3. Wybrano 1 500 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 587 064 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 297 656 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 297 456 osób, to jest 

50,67% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 288 010, to jest 96,82% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 9 446, to jest 3,18% ogólnej liczby głosów oddanych. 
9. Głosowanie przeprowadzono w 614 obwodach głosowania. 
10. Głosowania nie przeprowadzono w 37 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 39 radnych uzyskało mandaty bez 
głosowania. 

Rozdział 3. 
Wybory do rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 14 rad gmin, w których utworzono 47 okręgów 
wyborczych. 

2. Wybierano 296 radnych spośród 2 960 kandydatów zgłoszonych na 285 listach 
kandydatów przez 50 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 296 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 317 601 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 146 870 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 146 717 osób, to jest 

46,20% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 137 157, to jest 93,48% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 9 560, to jest 6,52% ogólnej liczby głosów oddanych. 
9. Głosowanie przeprowadzono w 233 obwodach głosowania. 

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

1. Wybory przeprowadzono do 2 rad miast, w których utworzono 9 okręgów wyborczych. 
2. Wybierano 50 radnych spośród 635 kandydatów zgłoszonych na 75 listach kandydatów 

przez 16 komitetów wyborczych. 
3. Wybrano 50 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 234 079 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 98 247 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 98 143 osób, to jest 

41,93% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 93 905, to jest 95,68% ogólnej liczby głosów oddanych. 
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8. Głosów nieważnych oddano 4 238, to jest 4,32% ogólnej liczby głosów oddanych. 
9. Głosowanie przeprowadzono w 157 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 
Wybory do rad powiatów 

1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 73 okręgi 
wyborcze. 

2. Wybierano 343 radnych spośród 3 748 kandydatów zgłoszonych na 454 listach 
kandydatów przez 67 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 343 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 914 342 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 448 163 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 447 765 osób, to jest 

48,97% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 404 583, to jest 90,36% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 43 182, to jest 9,64% ogólnej liczby głosów oddanych. 
9. Głosowanie przeprowadzono w 852 obwodach głosowania. 

Rozdział 6. 
Wybory do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
utworzono 5 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 30 radnych spośród 357 kandydatów zgłoszonych na 39 listach kandydatów 
przez 9 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 30 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1 148 414 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 546 673 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 545 686 osób, to jest 

47,52% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 474 680, to jest 86,99% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 71 006, to jest 13,01% ogólnej liczby głosów oddanych. 
9. Głosowanie przeprowadzono w 1 009 obwodach głosowania. 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

 

Wybory do Rady Gminy Kruklanki 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 550. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 328 osób, to jest 

52,08% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 514; 
  4) głosów ważnych oddano 507; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MAŁYJ Mirosław 
  b) z listy nr 13 KWW NASZE KRUKLANKI 
  –  MIKUŁA Jerzy 
  –  GĄSIOR Stanisław Grzegorz 
  –  DĄBROWSKA Ewa 
  –  PINIAHA Jerzy Rafał 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 88; 
  4) głosów ważnych oddano 88; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  JURACH Aleksandra Irena 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 75; 
  4) głosów ważnych oddano 74; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 13 KWW NASZE KRUKLANKI 
  –  SZYSZKO Zdzisław Kazimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 88; 
  4) głosów ważnych oddano 88; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 13 KWW NASZE KRUKLANKI 
  –  NOWOKOLSKA Anna Teresa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 87; 
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  4) głosów ważnych oddano 86; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ŻYGAŁŁO Tomasz Robert 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 67; 
  4) głosów ważnych oddano 61; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 13 KWW NASZE KRUKLANKI 
  –  SULEJ Dorota 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 92; 
  4) głosów ważnych oddano 92; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 13 KWW NASZE KRUKLANKI 
  –  BURBA Justyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 89; 
  4) głosów ważnych oddano 88; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 13 KWW NASZE KRUKLANKI 
  –  EKSTOWICZ Elżbieta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 68; 
  4) głosów ważnych oddano 62; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  KULSZEWICZ Marian 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 49; 
  4) głosów ważnych oddano 48; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  LENKIEWICZ Mirosława 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 111; 
  4) głosów ważnych oddano 111; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 
  –  GOLISZEWSKI Maciej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Wybory do Rady Powiatu w Giżycku 

Wyniki wyborów w okr ęgach 
1. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 033; 
  4) głosów ważnych oddano 5 298; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – CIMOCH Mieczysław 

  
b) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BĄCZEK Zdzisław 

  – KRÓL Władysław 

  
c) 
  

lista nr 12 – KWW ZIEMIA GIŻYCKA uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 
została wybrana: 

  – ŚWIDERSKA Regina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Wybory do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
 

Wyniki wyborów w okr ęgach 
1. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 110 608; 
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  4) głosów ważnych oddano 94 882; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – PIETRZAK Wiesław Michał 

  
b) 
  

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

  – ADAMCZYK Edward Jan 

  
c) 
  

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

  – KOCH Eugeniusz Kazimierz 

  – PIOTROWSKA Jolanta 

  – SŁOMA Jarosław Marek 

  
d) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – BIŃCZAK Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

 

Komisarz Wyborczy 
w Olsztynie 

 

(-) sędzia Rafał Malarski 

 


