gm. Trzebiechów

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
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
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 g 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
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. Wybrano 30 radnych.
4. Uprawnionych do g osowania by o 792247 osób.
5. Karty do g osowania wydano 414530 osobom.
6. W wyborach wzi o udzia (odda o wa ne karty do g osowania) 414115 osób, to jest
52,27% uprawnionych do g osowania.
7. G osów wa nych oddano 385358, to jest 93,06% ogólnej liczby g osów oddanych.
8. 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.
9. G osowanie przeprowadzono w 5 okr gach wyborczych.
10. 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 63.
Wybory do Rady Gminy w Trzebiechowie
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 2614.
Karty do g osowania wydano 1425 osobom.
W wyborach wzi o udzia (odda o wa ne karty do g osowania) 1420 osób, to jest
54,32% uprawnionych do g osowania.
5. G osów wa nych oddano 1378, to jest 97,04% ogólnej liczby g osów oddanych.
6. G osów niewa nych oddano 42, to jest 2,96% ogólnej liczby g osów oddanych, z tego
osów niewa nych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub wi kszej liczby kandydatów
oddano 6, to jest 14,29% ogólnej liczby g osów niewa nych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska adnego kandydata oddano 36, to jest
85,71% 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.
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 157;
4) karty do g osowania wydano 78 osobom;
5) liczba kart wa nych (osób, które wzi y udzia w g osowaniu) wynios a 78;
6) g osów wa nych oddano 76;
7) radn zosta a wybrana:
URAWIECKA Klaudia Helena,
z listy nr 12
KWW 2018 ARKADIUSZ SOWI SKI.
2. Okr g wyborczy nr 2:
1) wybory odby y si ;
2) g osowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 194;
4) karty do g osowania wydano 124 osobom;
5) liczba kart wa nych (osób, które wzi y udzia w g osowaniu) wynios a 123;
6) g osów wa nych oddano 123;
7) radn zosta a wybrana:

STASZAK Izabella Ewa,
z listy nr 13
KWW IZABELLI STASZAK.
3. Okr g wyborczy nr 3:
1) wybory odby y si ;
2) g osowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 150;
4) karty do g osowania wydano 97 osobom;
5) liczba kart wa nych (osób, które wzi y udzia w g osowaniu) wynios a 96;
6) g osów wa nych oddano 90;
7) radnym zosta wybrany:
KIE BASIEWICZ Piotr Andrzej,
z listy nr 13
KWW IZABELLI STASZAK.
4. Okr g wyborczy nr 4:
1) wybory odby y si ;
2) g osowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 175;
4) karty do g osowania wydano 109 osobom;
5) liczba kart wa nych (osób, które wzi y udzia w g osowaniu) wynios a 108;
6) g osów wa nych oddano 105;
7) radnym zosta wybrany:
P ÓCIENNIK Tomasz Marcin,
z listy nr 13
KWW IZABELLI STASZAK.
5. Okr g wyborczy nr 5:
1) wybory odby y si ;
2) g osowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 156;
4) karty do g osowania wydano 100 osobom;
5) liczba kart wa nych (osób, które wzi y udzia w g osowaniu) wynios a 100;
6) g osów wa nych oddano 96;
7) radnym zosta wybrany:
S OBODA Cezary W adys aw,
z listy nr 13
KWW IZABELLI STASZAK.
6. Okr g wyborczy nr 6:
1) wybory odby y si ;
2) g osowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 197;
4) karty do g osowania wydano 86 osobom;
5) liczba kart wa nych (osób, które wzi y udzia w g osowaniu) wynios a 85;

6) g osów wa nych oddano 81;
7) radn zosta a wybrana:
BANACHOWICZ Helena Alina,
z listy nr 13
KWW IZABELLI STASZAK.
7. Okr g wyborczy nr 7:
1) wybory odby y si ;
2) g osowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 185;
4) karty do g osowania wydano 99 osobom;
5) liczba kart wa nych (osób, które wzi y udzia w g osowaniu) wynios a 98;
6) g osów wa nych oddano 97;
7) radn zosta a wybrana:
LIWKA Aleksandra,
z listy nr 13
KWW IZABELLI STASZAK.
8. Okr g wyborczy nr 8:
1) wybory odby y si ;
2) g osowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 174;
4) karty do g osowania wydano 100 osobom;
5) liczba kart wa nych (osób, które wzi y udzia w g osowaniu) wynios a 100;
6) g osów wa nych oddano 97;
7) radnym zosta wybrany:
WIERTNIEWICZ Rafa ,
z listy nr 13
KWW IZABELLI STASZAK.
9. Okr g wyborczy nr 9:
1) wybory odby y si ;
2) g osowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 180;
4) karty do g osowania wydano 122 osobom;
5) liczba kart wa nych (osób, które wzi y udzia w g osowaniu) wynios a 122;
6) g osów wa nych oddano 117;
7) radn zosta a wybrana:
PARUCH Natalia Teresa,
z listy nr 12
KWW 2018 ARKADIUSZ SOWI SKI.
10. Okr g wyborczy nr 10:
1) wybory odby y si ;
2) g osowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 123;

4) karty do g osowania wydano 55 osobom;
5) liczba kart wa nych (osób, które wzi y udzia w g osowaniu) wynios a 55;
6) g osów wa nych oddano 53;
7) radn zosta a wybrana:
LE NIEWSKA Malwina Angelina,
z listy nr 12
KWW 2018 ARKADIUSZ SOWI SKI.
11. Okr g wyborczy nr 11:
1) wybory odby y si ;
2) g osowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 190;
4) karty do g osowania wydano 96 osobom;
5) liczba kart wa nych (osób, które wzi y udzia w g osowaniu) wynios a 96;
6) g osów wa nych oddano 96;
7) radnym zosta wybrany:
WIKTOROWICZ Daniel,
z listy nr 12
KWW 2018 ARKADIUSZ SOWI SKI.
12. Okr g wyborczy nr 12:
1) wybory odby y si ;
2) g osowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 255;
4) karty do g osowania wydano 120 osobom;
5) liczba kart wa nych (osób, które wzi y udzia w g osowaniu) wynios a 120;
6) g osów wa nych oddano 117;
7) radn zosta a wybrana:
BRA YCKA Elwira Barbara,
z listy nr 13
KWW IZABELLI STASZAK.
13. Okr g wyborczy nr 13:
1) wybory odby y si ;
2) g osowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 161;
4) karty do g osowania wydano 85 osobom;
5) liczba kart wa nych (osób, które wzi y udzia w g osowaniu) wynios a 85;
6) g osów wa nych oddano 83;
7) radnym zosta wybrany:
LIWI SKI Ryszard,
z listy nr 13
KWW IZABELLI STASZAK.
14. Okr g wyborczy nr 14:
1) wybory odby y si ;

2) g osowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 165;
4) karty do g osowania wydano 85 osobom;
5) liczba kart wa nych (osób, które wzi y udzia w g osowaniu) wynios a 85;
6) g osów wa nych oddano 79;
7) radn zosta a wybrana:
HY A Ma gorzata,
z listy nr 12
KWW 2018 ARKADIUSZ SOWI SKI.
15. Okr g wyborczy nr 15:
1) wybory odby y si ;
2) g osowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 152;
4) karty do g osowania wydano 69 osobom;
5) liczba kart wa nych (osób, które wzi y udzia w g osowaniu) wynios a 69;
6) g osów wa nych oddano 68;
7) radnym zosta wybrany:
PO LEDNI Boles aw W adys aw,
z listy nr 13
KWW IZABELLI STASZAK.

Dzia III
Wybory do rad powiatów
Rozdzia 10.
Wybory do Rady Powiatu Zielonogórskiego
Oddzia 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okr gów wyborczych, w których cznie wybierano 19
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 59312.
3. Karty do g osowania wydano 31384 osobom.
4. W wyborach wzi o udzia (odda o wa ne karty do g osowania) 31352 osób, to jest
52,86% uprawnionych do g osowania.
5. G osów wa nych oddano 29255, to jest 93,31% ogólnej liczby g osów oddanych.
6. G osów niewa nych oddano 2097, to jest 6,69% ogólnej liczby g osów oddanych, z tego
osów niewa nych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub wi kszej liczby kandydatów z
ró nych list oddano 1286, to jest 61,33% ogólnej liczby g osów niewa nych,

2)

niepostawienia znaku „X” obok nazwiska adnego kandydata oddano 811, to jest
38,67% 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 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
3) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO ;
5) lista nr 11
KW FORUM SAMORZ DOWE POWIATU
ZIELONOGÓRSKIEGO.

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

g wyborczy nr 3 obejmuj cy 3 mandaty:
wybory odby y si ;
g osowanie przeprowadzono;
ogó em g osów oddano (liczba kart wa nych) 4863;
g osów wa nych oddano 4410;
komitety wyborcze uczestnicz ce w podziale mandatów uzyska y nast puj ce
liczby mandatów:
a) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyska a 1 mandat;
radn z tej listy zosta a wybrana:
MACIEJEWSKA Gabriela Maria;
b) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyska a 1 mandat;
radnym z tej listy zosta wybrany:
CYGA SKI Tadeusz Ryszard;
c) lista nr 11
KW FORUM SAMORZ DOWE POWIATU
ZIELONOGÓRSKIEGO uzyska a 1 mandat;
radn z tej listy zosta a wybrana:
SZUBERT Aleksandra Sylwia;
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
4. Okr
1)
2)
3)
4)
5)

g wyborczy nr 4 obejmuj cy 6 mandatów:
wybory odby y si ;
g osowanie przeprowadzono;
ogó em g osów oddano (liczba kart wa nych) 91309;
g osów wa nych oddano 87364;
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;
radn z tej listy zosta a wybrana:
HAR LAK Wioleta El bieta;
b) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyska a 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
POLAK El bieta Anna,
MROZEK Aleksandra,
CIEMNOCZO OWSKI Sebastian Sylwester;
c) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyska a 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
KO CIK Zbigniew,
ATWI SKI Kazimierz;
6) w okr gu wszystkie mandaty zosta y obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze I
/-/ Bogumi Hoszowski

