
WYCI ĄG Z OBWIESZCZENIA 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W ZIELONEJ GÓRZE 

z dnia 22 listopada 2010 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubuskiego 

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 Zielonej Górze podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na 
obszarze województwa lubuskiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. 

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 96 rad, z czego: 
 1) do 83 rad gmin, z tego: 
  a) do 73 rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, 
  b) do 8 rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, 
  c) do 2 rad miast w miastach na prawach powiatu; 
 2) do 12 rad powiatów; 
 3) do Sejmiku Województwa Lubuskiego. 
2. Wybierano łącznie 1 561 radnych, z czego: 
 1) 1 313 radnych rad gmin, z tego: 
 a) 1 095 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
 b) 168 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców, 
 c) 50 radnych w miastach na prawach powiatu; 
 2) 218 radnych rad powiatów; 
 3) 30 radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego. 
3. Wybrano łącznie 1 561 radnych, z czego: 
 1) 1 313 radnych rad gmin, z tego: 
 a) 1 095 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
 b) 168 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców, 
 c) 50 radnych w miastach na prawach powiatu; 
 2) 218 radnych rad powiatów; 
 3) 30 radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego. 
4. Wybory przeprowadzono w 662 okręgach wyborczych. 
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 
6. Głosowanie przeprowadzono w 664 obwodach głosowania. 
7. Głosowania nie przeprowadzono w 19 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 20 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 73 rad gmin, w których utworzono 577 okręgów 
wyborczych 

2. Wybierano 1 095 radnych spośród 3 564 kandydatów zgłoszonych na 2 028 listach 
kandydatów przez 315 komitetów wyborczych, w tym 291 komitetów wyborczych 
utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie 
liczącej do 20 tys. mieszkańców. 

3. Wybrano 1 095 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 426 168 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 209 656 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 209 475 osób, to jest 

49,15% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 202 319, to jest 96,58% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 7 156, to jest 3,42% ogólnej liczby głosów oddanych. 
9. Głosowanie przeprowadzono w 398 obwodach głosowania. 
10. Głosowania nie przeprowadzono w 19 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 20 radnych uzyskało mandaty bez 
głosowania. 

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

1. Wybory przeprowadzono do 8 rad gmin, w których utworzono 28 okręgów wyborczych. 
2. Wybierano 168 radnych spośród 1 679 kandydatów zgłoszonych na 179 listach 

kandydatów przez 31 komitetów wyborczych. 
3. Wybrano 168 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 185 573 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 83 339 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 83 201 osób, to jest 

44,83% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 77 346, to jest 92,96% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 5 855, to jest 7,04% ogólnej liczby głosów oddanych. 
9. Głosowanie przeprowadzono w 136 obwodach głosowania. 

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

1. Wybory przeprowadzono do 2 rad miast, w których utworzono 10 okręgów wyborczych. 
2. Wybierano 50 radnych spośród 533 kandydatów zgłoszonych na 62 listach kandydatów 

przez 10 komitetów wyborczych. 
3. Wybrano 50 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 193 019 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 78 554 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 78 424 osób, to jest 

40,63% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 75 073, to jest 95,73% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 3 351, to jest 4,27% ogólnej liczby głosów oddanych. 
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9. Głosowanie przeprowadzono w 129 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 
Wybory do rad powiatów 

1. Wybory przeprowadzono do 12 rad powiatów, w których utworzono 42 okręgi 
wyborcze. 

2. Wybierano 218 radnych spośród 2 188 kandydatów zgłoszonych na 241 listach 
kandydatów przez 33 komitety wyborcze. 

3. Wybrano 218 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 616 620 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 294 302 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 294 263 osób, to jest 

47,72% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 264 219, to jest 89,79% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 30 044, to jest 10,21% ogólnej liczby głosów oddanych. 
9. Głosowanie przeprowadzono w 535 obwodach głosowania. 

Rozdział 6. 
Wybory do Sejmiku Województwa Lubuskiego 

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Lubuskiego utworzono 5 
okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 30 radnych spośród 401 kandydatów zgłoszonych na 42 listach kandydatów 
przez 10 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 30 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 809 639 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 373 212 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 372 379 osób, to jest 

45,99% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 325 439, to jest 87,39% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 46 940, to jest 12,61% ogólnej liczby głosów oddanych. 
9. Głosowanie przeprowadzono w 664 obwodach głosowania. 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

 

Wybory do Rady Gminy Świdnica 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 814. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 447 osób, to jest 

50,83% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 99; 
  4) głosów ważnych oddano 99; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 12 KWW PRZYMIERZE ŚWIDNICA 
  –  ZAMIATAŁA Magdalena Anna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 823; 
  4) głosów ważnych oddano 810; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 12 KWW PRZYMIERZE ŚWIDNICA 
  –  MAZURKIEWICZ Zofia 
  –  BIAŁEK Maciej Piotr 
  –  MADEJ Eliasz 
  b) z listy nr 13 KWW NASZ WYBÓR 
  –  HAJDASZ Bogumiła Halina 
  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 154; 
  4) głosów ważnych oddano 153; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 13 KWW NASZ WYBÓR 
  –  BIAŁKOWSKA Agata Aleksandra 
  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 130; 
  4) głosów ważnych oddano 128; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 12 KWW PRZYMIERZE ŚWIDNICA 
  –  KMIECIK Ryszard Feliks 
  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 242; 
  4) głosów ważnych oddano 240; 
  5) radną została wybrana: 
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  a) z listy nr 12 KWW PRZYMIERZE ŚWIDNICA 
  –  PRZYKUTA Teresa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 416; 
  4) głosów ważnych oddano 410; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  ADAMCZAK Rafał Zdzisław 
  –  BITKA Jan 
  b) z listy nr 12 KWW PRZYMIERZE ŚWIDNICA 
  –  WZIĘTEK Sławomir Andrzej 
  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 142; 
  4) głosów ważnych oddano 139; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 13 KWW NASZ WYBÓR 
  –  KRZESIŃSKI Wiesław 
  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 203; 
  4) głosów ważnych oddano 199; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 12 KWW PRZYMIERZE ŚWIDNICA 
  –  PRZYCHODNA Zofia Joanna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 238; 
  4) głosów ważnych oddano 228; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 12 KWW PRZYMIERZE ŚWIDNICA 
  –  CYMBAŁA Dorota 
  b) z listy nr 13 KWW NASZ WYBÓR 
  –  PIWKOWSKI Tomasz Janusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Wybory do Rada Powiatu Zielonogórskiego 

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 10 880; 
  4) głosów ważnych oddano 9 749; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

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

  – OZIEMKOWSKA Jadwiga Elżbieta 

  – WYSOCKA Hanna Franciszka 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KAŁUŻA Janina Krystyna 

  – KLIM Bogdan 

  
c) 
  

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

  – SROCZYŃSKI Krzysztof Andrzej 

  
d) 
  

lista nr 11 – KW SAMORZĄDOWY POWIAT ZIELONOGÓRSKI uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – NIJAKI Ireneusz Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Wybory do Sejmiku Województwa Lubuskiego 
 

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 76 715; 
  4) głosów ważnych oddano 68 917; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 
listy zostali wybrani: 

  – GRYKO Lidia 

  – WONTOR Tomasz Paweł 

  
b) 
  

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

  
c) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – PAJĄK Tadeusz 

  – POLAK Elżbieta Anna 

  
d) 
  

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

  – KOŚCIK Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Komisarz Wyborczy 
  w Zielonej Górze 
 
 /-/ Bogumił Hoszowski 
 
 


