gm. Brzozów

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W RZESZOWIE I
z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego
[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 Rzeszowie I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 182 rad, z czego:
1) do 160 rad gmin, z tego:
a) do 138 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 22 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 21 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
2. Wybierano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3. Wybrano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2245 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 2005 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 240 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 138 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono
2070 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 2070 radnych spośród 5314 kandydatów zgłoszonych przez 441 komitetów
wyborczych, w tym 369 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 2070 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 894212 osób, w tym 19 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 487613 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 487318 osób, to jest
54,50% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 476917, to jest 97,87% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10401, to jest 2,13% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2732, to jest 26,27% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 7669, to jest
73,73% 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 1830 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 240 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 1140 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 22 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 78 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 472 radnych spośród 2208 kandydatów zgłoszonych na 287 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 472 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 718255 osób, w tym 12 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 375248 osobom, w tym 8 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 374857 osób, to jest
52,19% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 363416, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 11441, to jest 3,05% 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 5891, to jest 51,49% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5550, to jest
48,51% 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 78 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 574 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 21 rad powiatów, w których utworzono 92 okręgi wyborcze.
2. Wybierano 431 radnych spośród 2273 kandydatów zgłoszonych na 357 listach
kandydatów przez 60 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 431 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1441405 osób.
5. Karty do głosowania wydano 767669 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 766786 osób, to jest
53,20% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 728406, to jest 94,99% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 38380, to jest 5,01% 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 21279, to jest 55,44% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17101, to jest
44,56% ogólnej liczby głosów nieważnych,

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 92 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1610 obwodach głosowania.
3)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego utworzono 5
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 33 radnych spośród 406 kandydatów zgłoszonych na 53 listach kandydatów
przez 11 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 33 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1715207 osób.
5. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział II
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców
Rozdział 2.
Wybory do Rady Miejskiej w Brzozowie

Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 21570.
3. Karty do głosowania wydano 11209 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 11183 osób, to jest
51,85% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 10744, to jest 96,07% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 439, to jest 3,93% 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 254, to jest 57,86% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 185, to jest
42,14% 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 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
2) lista nr 17
KWW MIESZKAŃCÓW GMINY BRZOZÓW;
3) lista nr 18
KWW ZMIANA DLA ROZWOJU;
4) lista nr 19
KWW ZIEMIA BRZOZOWSKA.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6338;
4) karty do głosowania wydano 3349 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3332;
6) głosów ważnych oddano 3240;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― SZMYD Zdzisław Andrzej,

― WASYLEWICZ Bogusław Aleksander;
b) lista nr 18 ― KWW ZMIANA DLA ROZWOJU uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― STAPIŃSKI Szymon Wojciech,
― ŚCIBOR Paweł Piotr;
c) lista nr 19 ― KWW ZIEMIA BRZOZOWSKA uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― KAMIŃSKA Dorota Maria,
― ŁACH Andrzej;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 8 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8381;
4) karty do głosowania wydano 4109 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4109;
6) głosów ważnych oddano 3938;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― PILSZAK Mariola,
― BEDNARCZYK Krzysztof Antoni;
b) lista nr 17 ― KWW MIESZKAŃCÓW GMINY BRZOZÓW uzyskała 2
mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― JATCZYSZYN Piotr Stanisław,
― CYGANIK Zbigniew Stanisław;
c) lista nr 18 ― KWW ZMIANA DLA ROZWOJU uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― HAUDEK Aleksandra Marta,
― ZAJDEL Kazimierz Józef;
d) lista nr 19 ― KWW ZIEMIA BRZOZOWSKA uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― TYMPALSKI Kazimierz,
― KWIATKOWSKI Zbigniew Jan;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6851;

karty do głosowania wydano 3751 osobom;
ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3742;
głosów ważnych oddano 3566;
komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― DUPLAGA Bogdan Stanisław,
― TESZNAR Urszula;
b) lista nr 17 ― KWW MIESZKAŃCÓW GMINY BRZOZÓW uzyskała 2
mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― FROŃ Paweł Mieczysław,
― RZEPKA Tomasz;
c) lista nr 18 ― KWW ZMIANA DLA ROZWOJU uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PIETRYKA Grzegorz;
d) lista nr 19 ― KWW ZIEMIA BRZOZOWSKA uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BOROŃ Daniel Ryszard,
― POMYKAŁA Adam Józef;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
4)
5)
6)
7)

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 1.
Wybory do Rady Powiatu w Brzozowie
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 19
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 53236.
3. Karty do głosowania wydano 28181 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 28173 osób, to jest
52,92% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 26432, to jest 93,82% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 1741, to jest 6,18% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:

postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 970, to jest 55,72% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 771, to jest
44,28% 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 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
3) lista nr 12
KWW ZIEMIA BRZOZOWSKA;
4) lista nr 13
KWW PGB;
5) lista nr 14
KWW ZMIANA DLA ROZWOJU.
1)

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11213;
4) głosów ważnych oddano 10613;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― KOZIK Henryk,
― STYCZKIEWICZ Marek Artur,
― FLOREK Grzegorz;
b) lista nr 12 ― KWW ZIEMIA BRZOZOWSKA uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― KAMIŃSKI Dariusz Ryszard,
― CHROBAK Stanisław Józef,
― WACEK Marek;
c) lista nr 13 ― KWW PGB uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― SZAREK Stanisław;
d) lista nr 14 ― KWW ZMIANA DLA ROZWOJU uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― KORONA Magdalena;

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 33
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1715207.
3. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 8 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 202127;
4) głosów ważnych oddano 187461;

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:
― SOBIERAJ Dariusz Wojciech;
b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PIKUL Antoni Stanisław;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 6 mandatów;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BORCZ Jerzy,
― KUROWSKA Maria Stanisława,
― ZAJĄC Wojciech Stanisław,
― DROZD Adam Tomasz,
― ŁUKASZYK Dorota,
― ŚNIEŻEK Adam Walenty;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Rzeszowie I
/-/ Marcin Dudzik

gm. Brzyska

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W RZESZOWIE I
z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego
[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 Rzeszowie I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 182 rad, z czego:
1) do 160 rad gmin, z tego:
a) do 138 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 22 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 21 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
2. Wybierano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3. Wybrano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2245 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 2005 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 240 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 138 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono
2070 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 2070 radnych spośród 5314 kandydatów zgłoszonych przez 441 komitetów
wyborczych, w tym 369 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 2070 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 894212 osób, w tym 19 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 487613 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 487318 osób, to jest
54,50% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 476917, to jest 97,87% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10401, to jest 2,13% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2732, to jest 26,27% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 7669, to jest
73,73% 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 1830 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 240 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 1140 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 22 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 78 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 472 radnych spośród 2208 kandydatów zgłoszonych na 287 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 472 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 718255 osób, w tym 12 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 375248 osobom, w tym 8 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 374857 osób, to jest
52,19% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 363416, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 11441, to jest 3,05% 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 5891, to jest 51,49% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5550, to jest
48,51% 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 78 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 574 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 21 rad powiatów, w których utworzono 92 okręgi wyborcze.
2. Wybierano 431 radnych spośród 2273 kandydatów zgłoszonych na 357 listach
kandydatów przez 60 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 431 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1441405 osób.
5. Karty do głosowania wydano 767669 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 766786 osób, to jest
53,20% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 728406, to jest 94,99% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 38380, to jest 5,01% 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 21279, to jest 55,44% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17101, to jest
44,56% ogólnej liczby głosów nieważnych,

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 92 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1610 obwodach głosowania.
3)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego utworzono 5
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 33 radnych spośród 406 kandydatów zgłoszonych na 53 listach kandydatów
przez 11 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 33 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1715207 osób.
5. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
Rozdział 11.
Wybory do Rady Gminy Brzyska
Oddział 1.
Dane ogólne

Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2702.
Karty do głosowania wydano 1425 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1426 osób, to jest
52,78% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 1387, to jest 97,27% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 39, to jest 2,73% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 12, to jest 30,77% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 27, to jest
69,23% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0,
to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 3, nr 8, nr 9,
nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, w których zarejestrowano jednego kandydata.
1.
2.
3.
4.

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 333;
4) karty do głosowania wydano 183 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 184;
6) głosów ważnych oddano 180;
7) radnym został wybrany:
― ŻYGUŁA Leszek Stanisław,
z listy nr 16
KWW RAZEM DLA GMINY BRZYSKA.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 300;
4) karty do głosowania wydano 162 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162;
6) głosów ważnych oddano 157;
7) radną została wybrana:
― PACANA - CZECH Iwona Barbara,
z listy nr 17
KWW KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI.

3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― MAGUDA Aleksander Piotr,
z listy nr 16
KWW RAZEM DLA GMINY BRZYSKA.
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 379;
4) karty do głosowania wydano 184 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 184;
6) głosów ważnych oddano 182;
7) radną została wybrana:
― WADAS - STASIAK Iwona Jadwiga,
z listy nr 15
KWW BIADOSZYCE.
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 277;
4) karty do głosowania wydano 155 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155;
6) głosów ważnych oddano 154;
7) radnym został wybrany:
― MSZYCA Jan,
z listy nr 15
KWW BIADOSZYCE.
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 372;
4) karty do głosowania wydano 191 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191;
6) głosów ważnych oddano 178;
7) radnym został wybrany:
― FURMAN Wiesław Jan,
z listy nr 16
KWW RAZEM DLA GMINY BRZYSKA.
7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 348;
4) karty do głosowania wydano 184 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 184;
6) głosów ważnych oddano 180;
7) radnym został wybrany:
― CZECH Jan,
z listy nr 16
KWW RAZEM DLA GMINY BRZYSKA.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― NOCEK Józef,
z listy nr 16
KWW RAZEM DLA GMINY BRZYSKA.
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― POTRZEBA Adam Jan,
z listy nr 16
KWW RAZEM DLA GMINY BRZYSKA.
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 292;
4) karty do głosowania wydano 158 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158;
6) głosów ważnych oddano 155;
7) radnym został wybrany:
― JURKOWSKI Jerzy Paweł,
z listy nr 14
KWW ROZWÓJ GMINY BRZYSKA.
11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 401;
4) karty do głosowania wydano 208 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 208;
6) głosów ważnych oddano 201;
7) radnym został wybrany:

― ŻYGŁOWICZ Ryszard Józef,
z listy nr 16
KWW RAZEM DLA GMINY BRZYSKA.
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― PAPCIAK Stanisław Paweł,
z listy nr 16
KWW RAZEM DLA GMINY BRZYSKA.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― MADEJCZYK Stanisław Józef,
z listy nr 16
KWW RAZEM DLA GMINY BRZYSKA.
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radną została wybrana:
― GRZYB Małgorzata,
z listy nr 16
KWW RAZEM DLA GMINY BRZYSKA.
15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radną została wybrana:
― CISOŃ Maria Stanisława,
z listy nr 16
KWW RAZEM DLA GMINY BRZYSKA.

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 4.
Wybory do Rady Powiatu w Jaśle
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23
radnych.

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 93772.
3. Karty do głosowania wydano 47875 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 47764 osób, to jest
50,94% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 45506, to jest 95,27% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 2258, to jest 4,73% 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 1042, to jest 46,15% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1216, to jest
53,85% 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 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
2) lista nr 12
KWW PSPP;
3) lista nr 13
KWW SDM.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6278;
4) głosów ważnych oddano 5990;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― MADEJCZYK Sławomir Edward;
b) lista nr 12 ― KWW PSPP uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― STASIOWSKA Magdalena;
c) lista nr 13 ― KWW SDM uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PAPCIAK Ryszard;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 33
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1715207.
3. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 8 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 202127;
4) głosów ważnych oddano 187461;
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:
― SOBIERAJ Dariusz Wojciech;
b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PIKUL Antoni Stanisław;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 6 mandatów;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BORCZ Jerzy,
― KUROWSKA Maria Stanisława,
― ZAJĄC Wojciech Stanisław,
― DROZD Adam Tomasz,
― ŁUKASZYK Dorota,
― ŚNIEŻEK Adam Walenty;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Rzeszowie I
/-/ Marcin Dudzik

gm. Chorkówka

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W RZESZOWIE I
z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego
[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 Rzeszowie I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 182 rad, z czego:
1) do 160 rad gmin, z tego:
a) do 138 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 22 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 21 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
2. Wybierano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3. Wybrano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2245 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 2005 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 240 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 138 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono
2070 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 2070 radnych spośród 5314 kandydatów zgłoszonych przez 441 komitetów
wyborczych, w tym 369 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 2070 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 894212 osób, w tym 19 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 487613 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 487318 osób, to jest
54,50% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 476917, to jest 97,87% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10401, to jest 2,13% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2732, to jest 26,27% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 7669, to jest
73,73% 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 1830 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 240 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 1140 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 22 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 78 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 472 radnych spośród 2208 kandydatów zgłoszonych na 287 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 472 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 718255 osób, w tym 12 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 375248 osobom, w tym 8 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 374857 osób, to jest
52,19% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 363416, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 11441, to jest 3,05% 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 5891, to jest 51,49% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5550, to jest
48,51% 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 78 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 574 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 21 rad powiatów, w których utworzono 92 okręgi wyborcze.
2. Wybierano 431 radnych spośród 2273 kandydatów zgłoszonych na 357 listach
kandydatów przez 60 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 431 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1441405 osób.
5. Karty do głosowania wydano 767669 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 766786 osób, to jest
53,20% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 728406, to jest 94,99% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 38380, to jest 5,01% 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 21279, to jest 55,44% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17101, to jest
44,56% ogólnej liczby głosów nieważnych,

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 92 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1610 obwodach głosowania.
3)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego utworzono 5
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 33 radnych spośród 406 kandydatów zgłoszonych na 53 listach kandydatów
przez 11 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 33 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1715207 osób.
5. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
Rozdział 15.
Wybory do Rady Gminy Chorkówka
Oddział 1.
Dane ogólne

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10803, w tym 1 obywatel Unii
Europejskiej niebędący obywatelem polskim.
3. Karty do głosowania wydano 5713 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej
niebędącemu obywatelem polskim.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5708 osób, to jest
52,84% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 5583, to jest 97,81% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 125, to jest 2,19% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 30, to jest 24,00% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 95, to jest
76,00% 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 666;
4) karty do głosowania wydano 319 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 319;
6) głosów ważnych oddano 318;
7) radnym został wybrany:
― ŚWIĄTEK Bogumił,
z listy nr 13
KWW „NASZA GMINA CHORKÓWKA”.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 689;
4) karty do głosowania wydano 382 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 382;
6) głosów ważnych oddano 378;
7) radnym został wybrany:
― SEKUŁA Maciej Jan,
z listy nr 13
KWW „NASZA GMINA CHORKÓWKA”.

3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 740;
4) karty do głosowania wydano 409 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 408;
6) głosów ważnych oddano 399;
7) radnym został wybrany:
― WIERDAK Piotr Grzegorz,
z listy nr 13
KWW „NASZA GMINA CHORKÓWKA”.
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 843;
4) karty do głosowania wydano 404 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 403;
6) głosów ważnych oddano 396;
7) radnym został wybrany:
― JANIK Stanisław,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 832;
4) karty do głosowania wydano 477 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 477;
6) głosów ważnych oddano 468;
7) radnym został wybrany:
― WIERDAK Andrzej Józef,
z listy nr 13
KWW „NASZA GMINA CHORKÓWKA”.
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 494, w tym 1 obywatel Unii
Europejskiej niebędący obywatelem polskim;
4) karty do głosowania wydano 241 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej
niebędącemu obywatelem polskim;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 241;
6) głosów ważnych oddano 235;

7) radną została wybrana:
― SITAR Aleksandra,
z listy nr 8
KWW KUKIZ'15.
7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 598;
4) karty do głosowania wydano 278 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 278;
6) głosów ważnych oddano 258;
7) radnym został wybrany:
― MUNIA Tomasz Radosław,
z listy nr 13
KWW „NASZA GMINA CHORKÓWKA”.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 426;
4) karty do głosowania wydano 198 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 198;
6) głosów ważnych oddano 192;
7) radnym został wybrany:
― ŁUKASZEWSKI Adam Marcin,
z listy nr 13
KWW „NASZA GMINA CHORKÓWKA”.
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 611;
4) karty do głosowania wydano 332 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 332;
6) głosów ważnych oddano 325;
7) radnym został wybrany:
― MARKIEWICZ Krzysztof,
z listy nr 13
KWW „NASZA GMINA CHORKÓWKA”.
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 590;
4) karty do głosowania wydano 285 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 279;
6) głosów ważnych oddano 271;
7) radnym został wybrany:
― SZWEDO Edward,
z listy nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL.
11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 936;
4) karty do głosowania wydano 482 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 482;
6) głosów ważnych oddano 470;
7) radną została wybrana:
― CELEJ Alina,
z listy nr 13
KWW „NASZA GMINA CHORKÓWKA”.
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 830;
4) karty do głosowania wydano 445 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 447;
6) głosów ważnych oddano 438;
7) radnym został wybrany:
― KOZUBAL Piotr,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 946;
4) karty do głosowania wydano 525 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 526;
6) głosów ważnych oddano 519;
7) radnym został wybrany:
― ŻURKIEWICZ Wojciech,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 763;
4) karty do głosowania wydano 424 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 424;
6) głosów ważnych oddano 409;
7) radnym został wybrany:
― RODZINKA Jan Tomasz,
z listy nr 8
KWW KUKIZ'15.
15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 839;
4) karty do głosowania wydano 512 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 512;
6) głosów ważnych oddano 507;
7) radną została wybrana:
― SKALSKA Iwona Jadwiga,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 6.
Wybory do Rady Powiatu Krośnieńskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 90713.
3. Karty do głosowania wydano 47162 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 47135 osób, to jest
51,96% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 44975, to jest 95,42% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 2160, to jest 4,58% 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 1379, to jest 63,84% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 781, to jest
36,16% ogólnej liczby głosów nieważnych,

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 DLA POWIATU.
3)

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5716;
4) głosów ważnych oddano 5446;
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:
― GŁADYSZ Kazimierz;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― SUBIK Monika,
― SAJDAK Stanisław Adam;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 33
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1715207.
3. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 8 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 202127;
4) głosów ważnych oddano 187461;
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:
― SOBIERAJ Dariusz Wojciech;
b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PIKUL Antoni Stanisław;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 6 mandatów;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BORCZ Jerzy,

― KUROWSKA Maria Stanisława,
― ZAJĄC Wojciech Stanisław,
― DROZD Adam Tomasz,
― ŁUKASZYK Dorota,
― ŚNIEŻEK Adam Walenty;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Rzeszowie I
/-/ Marcin Dudzik

gm. Dębowiec

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W RZESZOWIE I
z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego
[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 Rzeszowie I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 182 rad, z czego:
1) do 160 rad gmin, z tego:
a) do 138 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 22 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 21 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
2. Wybierano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3. Wybrano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2245 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 2005 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 240 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 138 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono
2070 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 2070 radnych spośród 5314 kandydatów zgłoszonych przez 441 komitetów
wyborczych, w tym 369 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 2070 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 894212 osób, w tym 19 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 487613 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 487318 osób, to jest
54,50% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 476917, to jest 97,87% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10401, to jest 2,13% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2732, to jest 26,27% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 7669, to jest
73,73% 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 1830 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 240 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 1140 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 22 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 78 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 472 radnych spośród 2208 kandydatów zgłoszonych na 287 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 472 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 718255 osób, w tym 12 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 375248 osobom, w tym 8 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 374857 osób, to jest
52,19% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 363416, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 11441, to jest 3,05% 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 5891, to jest 51,49% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5550, to jest
48,51% 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 78 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 574 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 21 rad powiatów, w których utworzono 92 okręgi wyborcze.
2. Wybierano 431 radnych spośród 2273 kandydatów zgłoszonych na 357 listach
kandydatów przez 60 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 431 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1441405 osób.
5. Karty do głosowania wydano 767669 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 766786 osób, to jest
53,20% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 728406, to jest 94,99% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 38380, to jest 5,01% 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 21279, to jest 55,44% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17101, to jest
44,56% ogólnej liczby głosów nieważnych,

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 92 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1610 obwodach głosowania.
3)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego utworzono 5
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 33 radnych spośród 406 kandydatów zgłoszonych na 53 listach kandydatów
przez 11 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 33 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1715207 osób.
5. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
Rozdział 24.
Wybory do Rady Gminy Dębowiec
Oddział 1.
Dane ogólne

Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7052.
Karty do głosowania wydano 3943 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3942 osób, to jest
55,90% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 3879, to jest 98,40% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 63, to jest 1,60% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 13, to jest 20,63% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 50, to jest
79,37% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0,
to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
1.
2.
3.
4.

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 395;
4) karty do głosowania wydano 222 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 222;
6) głosów ważnych oddano 218;
7) radnym został wybrany:
― PIĄTKIEWICZ Andrzej,
z listy nr 17
KWW „PRAWORZĄDNOŚĆ”.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 415;
4) karty do głosowania wydano 272 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 272;
6) głosów ważnych oddano 269;
7) radnym został wybrany:
― POLIWKA Piotr Józef,
z listy nr 17
KWW „PRAWORZĄDNOŚĆ”.
3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 416;
4) karty do głosowania wydano 248 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 248;
6) głosów ważnych oddano 248;
7) radnym został wybrany:
― CZECHOWICZ Mieczysław Jan,
z listy nr 17
KWW „PRAWORZĄDNOŚĆ”.
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 272;
4) karty do głosowania wydano 158 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158;
6) głosów ważnych oddano 153;
7) radnym został wybrany:
― BUDZIAK Janusz Kazimierz,
z listy nr 17
KWW „PRAWORZĄDNOŚĆ”.
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 484;
4) karty do głosowania wydano 272 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 272;
6) głosów ważnych oddano 270;
7) radnym został wybrany:
― MARTAUZ Stefan Adam,
z listy nr 16
KWW „SPRAWIEDLIWOŚĆ RZETELNOŚĆ EKONOMIA”.
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 543;
4) karty do głosowania wydano 304 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 304;
6) głosów ważnych oddano 302;
7) radnym został wybrany:
― MOKRZYCKI Zbigniew,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 580;
4) karty do głosowania wydano 309 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 309;
6) głosów ważnych oddano 308;
7) radną została wybrana:
― STACHURSKA Aleksandra Małgorzata,
z listy nr 15
KWW NASZA GMINA.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 547;
4) karty do głosowania wydano 313 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 312;
6) głosów ważnych oddano 309;
7) radnym został wybrany:
― BOLEK Marcin Tomasz,
z listy nr 15
KWW NASZA GMINA.
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 668;
4) karty do głosowania wydano 397 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 397;
6) głosów ważnych oddano 389;
7) radnym został wybrany:
― WĄTROBA Witold,
z listy nr 15
KWW NASZA GMINA.
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 427;
4) karty do głosowania wydano 195 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 195;
6) głosów ważnych oddano 193;
7) radną została wybrana:
― SETLAK Barbara Bronisława,

z listy nr 17

KWW „PRAWORZĄDNOŚĆ”.

11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 421;
4) karty do głosowania wydano 233 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 233;
6) głosów ważnych oddano 226;
7) radnym został wybrany:
― WIATR Janusz Franciszek,
z listy nr 16
KWW „SPRAWIEDLIWOŚĆ RZETELNOŚĆ EKONOMIA”.
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 445;
4) karty do głosowania wydano 241 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 241;
6) głosów ważnych oddano 238;
7) radną została wybrana:
― PACHANA Teresa,
z listy nr 17
KWW „PRAWORZĄDNOŚĆ”.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 555;
4) karty do głosowania wydano 303 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 303;
6) głosów ważnych oddano 297;
7) radną została wybrana:
― MISIOŁEK Zofia Katarzyna,
z listy nr 17
KWW „PRAWORZĄDNOŚĆ”.
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 389;
4) karty do głosowania wydano 217 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 217;
6) głosów ważnych oddano 213;

7) radną została wybrana:
― SROKA-LEWOSZ Dorota Maria,
z listy nr 17
KWW „PRAWORZĄDNOŚĆ”.
15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 495;
4) karty do głosowania wydano 259 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 259;
6) głosów ważnych oddano 246;
7) radnym został wybrany:
― PIĘTA Wiesław,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 4.
Wybory do Rady Powiatu w Jaśle
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 93772.
3. Karty do głosowania wydano 47875 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 47764 osób, to jest
50,94% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 45506, to jest 95,27% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 2258, to jest 4,73% 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 1042, to jest 46,15% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1216, to jest
53,85% 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 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
2) lista nr 12
KWW PSPP;
3) lista nr 13
KWW SDM.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6337;
4) głosów ważnych oddano 6011;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― LISOWSKI Ryszard,
― BACIAK Irena Bożena;
b) lista nr 13 ― KWW SDM uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― ZWIERZYŃSKI Antoni;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 33
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1715207.
3. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:

postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
1)

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 8 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 202127;
4) głosów ważnych oddano 187461;
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:
― SOBIERAJ Dariusz Wojciech;
b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PIKUL Antoni Stanisław;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 6 mandatów;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BORCZ Jerzy,
― KUROWSKA Maria Stanisława,
― ZAJĄC Wojciech Stanisław,
― DROZD Adam Tomasz,
― ŁUKASZYK Dorota,
― ŚNIEŻEK Adam Walenty;

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Rzeszowie I
/-/ Marcin Dudzik

gm. Domaradz

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W RZESZOWIE I
z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego
[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 Rzeszowie I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 182 rad, z czego:
1) do 160 rad gmin, z tego:
a) do 138 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 22 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 21 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
2. Wybierano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3. Wybrano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2245 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 2005 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 240 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 138 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono
2070 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 2070 radnych spośród 5314 kandydatów zgłoszonych przez 441 komitetów
wyborczych, w tym 369 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 2070 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 894212 osób, w tym 19 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 487613 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 487318 osób, to jest
54,50% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 476917, to jest 97,87% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10401, to jest 2,13% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2732, to jest 26,27% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 7669, to jest
73,73% 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 1830 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 240 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 1140 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 22 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 78 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 472 radnych spośród 2208 kandydatów zgłoszonych na 287 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 472 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 718255 osób, w tym 12 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 375248 osobom, w tym 8 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 374857 osób, to jest
52,19% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 363416, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 11441, to jest 3,05% 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 5891, to jest 51,49% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5550, to jest
48,51% 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 78 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 574 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 21 rad powiatów, w których utworzono 92 okręgi wyborcze.
2. Wybierano 431 radnych spośród 2273 kandydatów zgłoszonych na 357 listach
kandydatów przez 60 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 431 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1441405 osób.
5. Karty do głosowania wydano 767669 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 766786 osób, to jest
53,20% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 728406, to jest 94,99% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 38380, to jest 5,01% 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 21279, to jest 55,44% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17101, to jest
44,56% ogólnej liczby głosów nieważnych,

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 92 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1610 obwodach głosowania.
3)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego utworzono 5
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 33 radnych spośród 406 kandydatów zgłoszonych na 53 listach kandydatów
przez 11 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 33 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1715207 osób.
5. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
Rozdział 25.
Wybory do Rady Gminy Domaradz
Oddział 1.
Dane ogólne

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4909, w tym 1 obywatel Unii
Europejskiej niebędący obywatelem polskim.
3. Karty do głosowania wydano 2885 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej
niebędącemu obywatelem polskim.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2884 osób, to jest
58,75% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 2802, to jest 97,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 82, to jest 2,84% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 16, to jest 19,51% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 66, to jest
80,49% 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 398;
4) karty do głosowania wydano 246 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 244;
6) głosów ważnych oddano 243;
7) radnym został wybrany:
― STEC Adam Tadeusz,
z listy nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 335;
4) karty do głosowania wydano 180 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 180;
6) głosów ważnych oddano 173;
7) radnym został wybrany:
― SOWA Tadeusz,
z listy nr 18
KWW WSI BARYCZ-DOMARADZ-GOLCOWA.

3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 346;
4) karty do głosowania wydano 229 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 229;
6) głosów ważnych oddano 221;
7) radnym został wybrany:
― MIKOŚ Stanisław,
z listy nr 18
KWW WSI BARYCZ-DOMARADZ-GOLCOWA.
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 335;
4) karty do głosowania wydano 217 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 217;
6) głosów ważnych oddano 209;
7) radną została wybrana:
― DUPLAGA Anna,
z listy nr 18
KWW WSI BARYCZ-DOMARADZ-GOLCOWA.
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 327;
4) karty do głosowania wydano 179 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 179;
6) głosów ważnych oddano 175;
7) radną została wybrana:
― FIC Danuta Apolonia,
z listy nr 18
KWW WSI BARYCZ-DOMARADZ-GOLCOWA.
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 316;
4) karty do głosowania wydano 174 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 174;
6) głosów ważnych oddano 162;
7) radnym został wybrany:
― AUGUSTYN Rafał,

z listy nr 18

KWW WSI BARYCZ-DOMARADZ-GOLCOWA.

7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 294;
4) karty do głosowania wydano 178 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 178;
6) głosów ważnych oddano 173;
7) radną została wybrana:
― DUPLAGA Bogusława Maria,
z listy nr 18
KWW WSI BARYCZ-DOMARADZ-GOLCOWA.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 315;
4) karty do głosowania wydano 187 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 187;
6) głosów ważnych oddano 183;
7) radną została wybrana:
― KRUPA Wanda Agata,
z listy nr 16
KWW GMINY DOMARADZ DOBRY WYBÓR.
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 304;
4) karty do głosowania wydano 165 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 166;
6) głosów ważnych oddano 164;
7) radnym został wybrany:
― JARA Edward Kazimierz,
z listy nr 18
KWW WSI BARYCZ-DOMARADZ-GOLCOWA.
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 226;
4) karty do głosowania wydano 116 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 116;
6) głosów ważnych oddano 113;

7) radnym został wybrany:
― BATOR Jerzy Józef,
z listy nr 18
KWW WSI BARYCZ-DOMARADZ-GOLCOWA.
11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 369;
4) karty do głosowania wydano 226 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 223;
6) głosów ważnych oddano 217;
7) radnym został wybrany:
― WOLANIN Stefan Stanisław,
z listy nr 18
KWW WSI BARYCZ-DOMARADZ-GOLCOWA.
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 357, w tym 1 obywatel Unii
Europejskiej niebędący obywatelem polskim;
4) karty do głosowania wydano 205 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej
niebędącemu obywatelem polskim;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 205;
6) głosów ważnych oddano 194;
7) radnym został wybrany:
― ŁUKASZYK Jerzy Zbigniew,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 366;
4) karty do głosowania wydano 221 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 224;
6) głosów ważnych oddano 220;
7) radnym został wybrany:
― NOWAK Andrzej,
z listy nr 18
KWW WSI BARYCZ-DOMARADZ-GOLCOWA.
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 300;
4) karty do głosowania wydano 181 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181;
6) głosów ważnych oddano 177;
7) radną została wybrana:
― MAZUR Halina,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 321;
4) karty do głosowania wydano 181 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181;
6) głosów ważnych oddano 178;
7) radnym został wybrany:
― DYTKO Stanisław,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 1.
Wybory do Rady Powiatu w Brzozowie
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 19
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 53236.
3. Karty do głosowania wydano 28181 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 28173 osób, to jest
52,92% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 26432, to jest 93,82% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 1741, to jest 6,18% 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 970, to jest 55,72% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 771, to jest
44,28% ogólnej liczby głosów nieważnych,

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 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
3) lista nr 12
KWW ZIEMIA BRZOZOWSKA;
4) lista nr 13
KWW PGB;
5) lista nr 14
KWW ZMIANA DLA ROZWOJU.
3)

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9818;
4) głosów ważnych oddano 9218;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 4 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― JAJKO Adam,
― KUCZMA Jerzy Aleksander,
― PILCH Jan Alfons,
― DATA Janusz Stanisław;
b) lista nr 12 ― KWW ZIEMIA BRZOZOWSKA uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― CHĘĆ Marek;
c) lista nr 13 ― KWW PGB uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BŁAŻ Zygmunt,
― WESOŁOWSKI Ryszard Stanisław;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Oddział 1.
Dane ogólne

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 33
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1715207.
3. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 8 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 202127;
4) głosów ważnych oddano 187461;
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:
― SOBIERAJ Dariusz Wojciech;
b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:

― PIKUL Antoni Stanisław;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 6 mandatów;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BORCZ Jerzy,
― KUROWSKA Maria Stanisława,
― ZAJĄC Wojciech Stanisław,
― DROZD Adam Tomasz,
― ŁUKASZYK Dorota,
― ŚNIEŻEK Adam Walenty;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Rzeszowie I
/-/ Marcin Dudzik

gm. Dukla

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W RZESZOWIE I
z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego
[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 Rzeszowie I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 182 rad, z czego:
1) do 160 rad gmin, z tego:
a) do 138 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 22 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 21 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
2. Wybierano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3. Wybrano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2245 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 2005 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 240 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 138 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono
2070 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 2070 radnych spośród 5314 kandydatów zgłoszonych przez 441 komitetów
wyborczych, w tym 369 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 2070 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 894212 osób, w tym 19 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 487613 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 487318 osób, to jest
54,50% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 476917, to jest 97,87% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10401, to jest 2,13% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2732, to jest 26,27% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 7669, to jest
73,73% 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 1830 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 240 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 1140 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 22 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 78 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 472 radnych spośród 2208 kandydatów zgłoszonych na 287 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 472 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 718255 osób, w tym 12 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 375248 osobom, w tym 8 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 374857 osób, to jest
52,19% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 363416, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 11441, to jest 3,05% 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 5891, to jest 51,49% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5550, to jest
48,51% 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 78 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 574 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 21 rad powiatów, w których utworzono 92 okręgi wyborcze.
2. Wybierano 431 radnych spośród 2273 kandydatów zgłoszonych na 357 listach
kandydatów przez 60 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 431 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1441405 osób.
5. Karty do głosowania wydano 767669 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 766786 osób, to jest
53,20% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 728406, to jest 94,99% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 38380, to jest 5,01% 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 21279, to jest 55,44% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17101, to jest
44,56% ogólnej liczby głosów nieważnych,

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 92 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1610 obwodach głosowania.
3)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego utworzono 5
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 33 radnych spośród 406 kandydatów zgłoszonych na 53 listach kandydatów
przez 11 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 33 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1715207 osób.
5. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
Rozdział 27.
Wybory do Rady Miejskiej w Dukli
Oddział 1.
Dane ogólne

Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11805.
Karty do głosowania wydano 6098 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6082 osób, to jest
51,52% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 6012, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 70, to jest 1,15% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 16, to jest 22,86% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 54, to jest
77,14% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0,
to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
1.
2.
3.
4.

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 904;
4) karty do głosowania wydano 472 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 472;
6) głosów ważnych oddano 468;
7) radnym został wybrany:
― MACIEJEWSKI Bogdan Janusz,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 812;
4) karty do głosowania wydano 487 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 484;
6) głosów ważnych oddano 481;
7) radnym został wybrany:
― KUFFNER Paweł Grzegorz,
z listy nr 14
KWW KRYSTYNY ANDRUCH DUKLA ODNOWA.
3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 756;
4) karty do głosowania wydano 381 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 381;
6) głosów ważnych oddano 380;
7) radną została wybrana:
― ZIMNY-FRUŻYŃSKA Justyna Ewa,
z listy nr 14
KWW KRYSTYNY ANDRUCH DUKLA ODNOWA.
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 848;
4) karty do głosowania wydano 485 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 485;
6) głosów ważnych oddano 480;
7) radnym został wybrany:
― DRAJEWICZ Roman Stanisław,
z listy nr 13
KWW "DUKLA NASZA GMINA".
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 686;
4) karty do głosowania wydano 321 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 309;
6) głosów ważnych oddano 307;
7) radną została wybrana:
― SZYMKO Ewa,
z listy nr 14
KWW KRYSTYNY ANDRUCH DUKLA ODNOWA.
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 622;
4) karty do głosowania wydano 343 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 343;
6) głosów ważnych oddano 338;
7) radną została wybrana:
― DUBIEL Ewa,
z listy nr 13
KWW "DUKLA NASZA GMINA".

7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 621;
4) karty do głosowania wydano 294 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 294;
6) głosów ważnych oddano 292;
7) radnym został wybrany:
― WĘGRZYN Piotr Stanisław,
z listy nr 19
KWW W DZIAŁANIU SIŁA.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 693;
4) karty do głosowania wydano 323 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 322;
6) głosów ważnych oddano 309;
7) radną została wybrana:
― KRUKAR Magdalena Marta,
z listy nr 13
KWW "DUKLA NASZA GMINA".
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 685;
4) karty do głosowania wydano 353 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 353;
6) głosów ważnych oddano 351;
7) radną została wybrana:
― PRZYSTASZ Ewa,
z listy nr 13
KWW "DUKLA NASZA GMINA".
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 792;
4) karty do głosowania wydano 371 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 371;
6) głosów ważnych oddano 368;
7) radnym został wybrany:
― FOLCIK Mariusz,

z listy nr 10

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 751;
4) karty do głosowania wydano 359 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 359;
6) głosów ważnych oddano 356;
7) radnym został wybrany:
― DROZD Bogdan,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1087;
4) karty do głosowania wydano 596 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 596;
6) głosów ważnych oddano 582;
7) radnym został wybrany:
― FAUSTUS Adam Ignacy,
z listy nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 948;
4) karty do głosowania wydano 484 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 483;
6) głosów ważnych oddano 477;
7) radnym został wybrany:
― KARKOSZKA Bogusław,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 717;
4) karty do głosowania wydano 422 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 422;
6) głosów ważnych oddano 415;

7) radną została wybrana:
― BELCIK Teresa Ewa,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 883;
4) karty do głosowania wydano 407 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 408;
6) głosów ważnych oddano 408;
7) radnym został wybrany:
― GOCZ Bohdan Marek,
z listy nr 18
KWW POŁUDNIOWA DUKLA.

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 6.
Wybory do Rady Powiatu Krośnieńskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 90713.
3. Karty do głosowania wydano 47162 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 47135 osób, to jest
51,96% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 44975, to jest 95,42% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 2160, to jest 4,58% 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 1379, to jest 63,84% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 781, to jest
36,16% 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 DLA POWIATU.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7102;
4) głosów ważnych oddano 6771;
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:
― FEDAK Zenon;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― KRĘŻAŁEK Andrzej,
― WINNICKA-SAWCZUK Józefa;
c) lista nr 12 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE DLA POWIATU
uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― BEK Józef;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 33
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1715207.
3. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 8 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 202127;
4) głosów ważnych oddano 187461;
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:
― SOBIERAJ Dariusz Wojciech;
b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PIKUL Antoni Stanisław;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 6 mandatów;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BORCZ Jerzy,

― KUROWSKA Maria Stanisława,
― ZAJĄC Wojciech Stanisław,
― DROZD Adam Tomasz,
― ŁUKASZYK Dorota,
― ŚNIEŻEK Adam Walenty;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Rzeszowie I
/-/ Marcin Dudzik

gm. Dydnia

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W RZESZOWIE I
z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego
[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 Rzeszowie I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 182 rad, z czego:
1) do 160 rad gmin, z tego:
a) do 138 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 22 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 21 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
2. Wybierano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3. Wybrano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2245 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 2005 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 240 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 138 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono
2070 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 2070 radnych spośród 5314 kandydatów zgłoszonych przez 441 komitetów
wyborczych, w tym 369 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 2070 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 894212 osób, w tym 19 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 487613 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 487318 osób, to jest
54,50% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 476917, to jest 97,87% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10401, to jest 2,13% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2732, to jest 26,27% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 7669, to jest
73,73% 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 1830 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 240 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 1140 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 22 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 78 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 472 radnych spośród 2208 kandydatów zgłoszonych na 287 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 472 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 718255 osób, w tym 12 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 375248 osobom, w tym 8 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 374857 osób, to jest
52,19% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 363416, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 11441, to jest 3,05% 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 5891, to jest 51,49% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5550, to jest
48,51% 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 78 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 574 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 21 rad powiatów, w których utworzono 92 okręgi wyborcze.
2. Wybierano 431 radnych spośród 2273 kandydatów zgłoszonych na 357 listach
kandydatów przez 60 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 431 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1441405 osób.
5. Karty do głosowania wydano 767669 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 766786 osób, to jest
53,20% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 728406, to jest 94,99% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 38380, to jest 5,01% 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 21279, to jest 55,44% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17101, to jest
44,56% ogólnej liczby głosów nieważnych,

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 92 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1610 obwodach głosowania.
3)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego utworzono 5
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 33 radnych spośród 406 kandydatów zgłoszonych na 53 listach kandydatów
przez 11 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 33 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1715207 osób.
5. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
Rozdział 28.
Wybory do Rady Gminy Dydnia
Oddział 1.
Dane ogólne

Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5701.
Karty do głosowania wydano 3143 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3142 osób, to jest
55,11% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 3066, to jest 97,58% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 76, to jest 2,42% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 12, to jest 15,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 64, to jest
84,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0,
to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 1, nr 14, w
których zarejestrowano jednego kandydata.
1.
2.
3.
4.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
1. Okręg wyborczy nr 1:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― POCAŁUŃ Marek,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 406;
4) karty do głosowania wydano 220 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 220;
6) głosów ważnych oddano 204;
7) radnym został wybrany:
― WÓJCIK Grzegorz,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 390;

4) karty do głosowania wydano 245 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 245;
6) głosów ważnych oddano 243;
7) radnym został wybrany:
― SĄSIADEK Stanisław,
z listy nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL.
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 451;
4) karty do głosowania wydano 255 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 255;
6) głosów ważnych oddano 251;
7) radnym został wybrany:
― KOPICZAK Maciej,
z listy nr 17
KWW RDGD.
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 430;
4) karty do głosowania wydano 234 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 233;
6) głosów ważnych oddano 228;
7) radnym został wybrany:
― PAJĘCKI Andrzej Edward,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 426;
4) karty do głosowania wydano 209 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 209;
6) głosów ważnych oddano 206;
7) radnym został wybrany:
― KULON Robert,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 431;
4) karty do głosowania wydano 198 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 198;
6) głosów ważnych oddano 193;
7) radną została wybrana:
― JANIK Izabela Julianna,
z listy nr 17
KWW RDGD.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 629;
4) karty do głosowania wydano 373 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 373;
6) głosów ważnych oddano 366;
7) radnym został wybrany:
― ORŁOWSKI Marek Roman,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 530;
4) karty do głosowania wydano 297 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 297;
6) głosów ważnych oddano 293;
7) radnym został wybrany:
― SZUL Piotr,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 323;
4) karty do głosowania wydano 207 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 207;
6) głosów ważnych oddano 200;
7) radnym został wybrany:
― KOT Dariusz,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 389;
4) karty do głosowania wydano 218 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 218;
6) głosów ważnych oddano 213;
7) radnym został wybrany:
― ORŁOWSKI Andrzej,
z listy nr 17
KWW RDGD.
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 403;
4) karty do głosowania wydano 204 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204;
6) głosów ważnych oddano 196;
7) radnym został wybrany:
― ŻACZEK Tomasz,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 409;
4) karty do głosowania wydano 232 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 232;
6) głosów ważnych oddano 225;
7) radnym został wybrany:
― KOPCZYK Krzysztof Marek,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― KOPCZYK Paweł,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 484;
4) karty do głosowania wydano 251 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 251;
6) głosów ważnych oddano 248;
7) radną została wybrana:
― RACHWALSKA Iwona Małgorzata,
z listy nr 16
KWW STOP UKŁADOM.

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 1.
Wybory do Rady Powiatu w Brzozowie
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 19
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 53236.
3. Karty do głosowania wydano 28181 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 28173 osób, to jest
52,92% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 26432, to jest 93,82% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 1741, to jest 6,18% 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 970, to jest 55,72% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 771, to jest
44,28% 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 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
3) lista nr 12
KWW ZIEMIA BRZOZOWSKA;
4) lista nr 13
KWW PGB;
5) lista nr 14
KWW ZMIANA DLA ROZWOJU.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7142;
4) głosów ważnych oddano 6601;
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:
― GŁADYSZ Zdzisław;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― MARCHEL Wiesław;
c) lista nr 13 ― KWW PGB uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― ADAMSKI Jacek Zbigniew,
― BARĆ Mieczysław Sylwester;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 33
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1715207.
3. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,

niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
2)

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 8 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 202127;
4) głosów ważnych oddano 187461;
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:
― SOBIERAJ Dariusz Wojciech;
b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PIKUL Antoni Stanisław;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 6 mandatów;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BORCZ Jerzy,
― KUROWSKA Maria Stanisława,
― ZAJĄC Wojciech Stanisław,
― DROZD Adam Tomasz,
― ŁUKASZYK Dorota,
― ŚNIEŻEK Adam Walenty;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy
w Rzeszowie I
/-/ Marcin Dudzik

gm. Haczów

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W RZESZOWIE I
z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego
[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 Rzeszowie I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 182 rad, z czego:
1) do 160 rad gmin, z tego:
a) do 138 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 22 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 21 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
2. Wybierano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3. Wybrano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2245 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 2005 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 240 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 138 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono
2070 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 2070 radnych spośród 5314 kandydatów zgłoszonych przez 441 komitetów
wyborczych, w tym 369 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 2070 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 894212 osób, w tym 19 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 487613 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 487318 osób, to jest
54,50% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 476917, to jest 97,87% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10401, to jest 2,13% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2732, to jest 26,27% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 7669, to jest
73,73% 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 1830 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 240 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 1140 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 22 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 78 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 472 radnych spośród 2208 kandydatów zgłoszonych na 287 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 472 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 718255 osób, w tym 12 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 375248 osobom, w tym 8 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 374857 osób, to jest
52,19% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 363416, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 11441, to jest 3,05% 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 5891, to jest 51,49% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5550, to jest
48,51% 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 78 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 574 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 21 rad powiatów, w których utworzono 92 okręgi wyborcze.
2. Wybierano 431 radnych spośród 2273 kandydatów zgłoszonych na 357 listach
kandydatów przez 60 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 431 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1441405 osób.
5. Karty do głosowania wydano 767669 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 766786 osób, to jest
53,20% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 728406, to jest 94,99% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 38380, to jest 5,01% 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 21279, to jest 55,44% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17101, to jest
44,56% ogólnej liczby głosów nieważnych,

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 92 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1610 obwodach głosowania.
3)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego utworzono 5
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 33 radnych spośród 406 kandydatów zgłoszonych na 53 listach kandydatów
przez 11 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 33 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1715207 osób.
5. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
Rozdział 40.
Wybory do Rady Gminy Haczów
Oddział 1.
Dane ogólne

Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6610.
Karty do głosowania wydano 3479 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3476 osób, to jest
52,59% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 3402, to jest 97,87% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 74, to jest 2,13% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 19, to jest 25,68% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 55, to jest
74,32% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0,
to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 11, nr 14, w
których zarejestrowano jednego kandydata.
1.
2.
3.
4.

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 517;
4) karty do głosowania wydano 264 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 264;
6) głosów ważnych oddano 259;
7) radnym został wybrany:
― CYNKAR Józef,
z listy nr 17
KWW „ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD”.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 488;
4) karty do głosowania wydano 265 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 265;
6) głosów ważnych oddano 260;
7) radnym został wybrany:
― ROZENBAJGIER Marek,
z listy nr 17
KWW „ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD”.

3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 537;
4) karty do głosowania wydano 318 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 316;
6) głosów ważnych oddano 311;
7) radnym został wybrany:
― BŁAŻ Andrzej Robert,
z listy nr 17
KWW „ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD”.
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 579;
4) karty do głosowania wydano 360 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 360;
6) głosów ważnych oddano 350;
7) radnym został wybrany:
― SIENIAWSKI Zbigniew,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 514;
4) karty do głosowania wydano 258 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 258;
6) głosów ważnych oddano 256;
7) radnym został wybrany:
― JÓZEFCZYK Mieczysław,
z listy nr 17
KWW „ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD”.
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 632;
4) karty do głosowania wydano 320 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 320;
6) głosów ważnych oddano 309;
7) radnym został wybrany:
― SIUDYŁA Jan Franciszek,

z listy nr 17

KWW „ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD”.

7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 622;
4) karty do głosowania wydano 295 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 295;
6) głosów ważnych oddano 287;
7) radnym został wybrany:
― BOK Tomasz,
z listy nr 17
KWW „ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD”.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 584;
4) karty do głosowania wydano 251 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 251;
6) głosów ważnych oddano 248;
7) radnym został wybrany:
― FILAK Grzegorz,
z listy nr 16
KWW "NASZ JASIONÓW".
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 522;
4) karty do głosowania wydano 239 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 238;
6) głosów ważnych oddano 235;
7) radnym został wybrany:
― KOŁODZIEJ Józef,
z listy nr 16
KWW "NASZ JASIONÓW".
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 381;
4) karty do głosowania wydano 162 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162;
6) głosów ważnych oddano 158;

7) radnym został wybrany:
― GROMEK Andrzej Józef,
z listy nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL.
11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― ŚMIETANA Piotr Maciej,
z listy nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL.
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 392;
4) karty do głosowania wydano 235 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 235;
6) głosów ważnych oddano 226;
7) radnym został wybrany:
― KIELAR Roman,
z listy nr 17
KWW „ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD”.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 389;
4) karty do głosowania wydano 241 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 241;
6) głosów ważnych oddano 238;
7) radnym został wybrany:
― TASZ Piotr Antoni,
z listy nr 17
KWW „ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD”.
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― SZAFRANIEC Robert Jerzy,
z listy nr 17
KWW „ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD”.
15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 453;
4) karty do głosowania wydano 271 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 271;
6) głosów ważnych oddano 265;
7) radnym został wybrany:
― PREJSNAR Marek,
z listy nr 17
KWW „ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD”.

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 1.
Wybory do Rady Powiatu w Brzozowie
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 19
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 53236.
3. Karty do głosowania wydano 28181 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 28173 osób, to jest
52,92% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 26432, to jest 93,82% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 1741, to jest 6,18% 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 970, to jest 55,72% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 771, to jest
44,28% 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 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
3) lista nr 12
KWW ZIEMIA BRZOZOWSKA;
4) lista nr 13
KWW PGB;
5) lista nr 14
KWW ZMIANA DLA ROZWOJU.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9818;
4) głosów ważnych oddano 9218;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 4 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― JAJKO Adam,
― KUCZMA Jerzy Aleksander,
― PILCH Jan Alfons,
― DATA Janusz Stanisław;
b) lista nr 12 ― KWW ZIEMIA BRZOZOWSKA uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― CHĘĆ Marek;
c) lista nr 13 ― KWW PGB uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BŁAŻ Zygmunt,
― WESOŁOWSKI Ryszard Stanisław;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 33
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1715207.
3. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,

niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
2)

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 8 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 202127;
4) głosów ważnych oddano 187461;
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:
― SOBIERAJ Dariusz Wojciech;
b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PIKUL Antoni Stanisław;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 6 mandatów;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BORCZ Jerzy,
― KUROWSKA Maria Stanisława,
― ZAJĄC Wojciech Stanisław,
― DROZD Adam Tomasz,
― ŁUKASZYK Dorota,
― ŚNIEŻEK Adam Walenty;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy
w Rzeszowie I
/-/ Marcin Dudzik

gm. Iwonicz-Zdrój

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W RZESZOWIE I
z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego
[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 Rzeszowie I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 182 rad, z czego:
1) do 160 rad gmin, z tego:
a) do 138 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 22 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 21 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
2. Wybierano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3. Wybrano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2245 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 2005 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 240 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 138 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono
2070 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 2070 radnych spośród 5314 kandydatów zgłoszonych przez 441 komitetów
wyborczych, w tym 369 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 2070 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 894212 osób, w tym 19 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 487613 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 487318 osób, to jest
54,50% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 476917, to jest 97,87% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10401, to jest 2,13% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2732, to jest 26,27% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 7669, to jest
73,73% 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 1830 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 240 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 1140 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 22 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 78 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 472 radnych spośród 2208 kandydatów zgłoszonych na 287 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 472 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 718255 osób, w tym 12 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 375248 osobom, w tym 8 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 374857 osób, to jest
52,19% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 363416, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 11441, to jest 3,05% 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 5891, to jest 51,49% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5550, to jest
48,51% 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 78 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 574 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 21 rad powiatów, w których utworzono 92 okręgi wyborcze.
2. Wybierano 431 radnych spośród 2273 kandydatów zgłoszonych na 357 listach
kandydatów przez 60 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 431 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1441405 osób.
5. Karty do głosowania wydano 767669 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 766786 osób, to jest
53,20% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 728406, to jest 94,99% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 38380, to jest 5,01% 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 21279, to jest 55,44% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17101, to jest
44,56% ogólnej liczby głosów nieważnych,

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 92 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1610 obwodach głosowania.
3)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego utworzono 5
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 33 radnych spośród 406 kandydatów zgłoszonych na 53 listach kandydatów
przez 11 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 33 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1715207 osób.
5. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
Rozdział 45.
Wybory do Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
Oddział 1.
Dane ogólne

Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8201.
Karty do głosowania wydano 4197 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4182 osób, to jest
50,99% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 4091, to jest 97,82% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 91, to jest 2,18% 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 37,36% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 57, to jest
62,64% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0,
to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 14, w którym
zarejestrowano jednego kandydata.
1.
2.
3.
4.

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 733;
4) karty do głosowania wydano 343 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 337;
6) głosów ważnych oddano 329;
7) radnym został wybrany:
― BOCZAR Rajmund,
z listy nr 14
KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 743;
4) karty do głosowania wydano 399 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 392;
6) głosów ważnych oddano 392;
7) radnym został wybrany:
― DERĘG Kazimierz,
z listy nr 14
KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ.

3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 607;
4) karty do głosowania wydano 290 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 290;
6) głosów ważnych oddano 281;
7) radnym został wybrany:
― MADEJ Andrzej Jan,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 558;
4) karty do głosowania wydano 303 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 303;
6) głosów ważnych oddano 297;
7) radnym został wybrany:
― LITWIN Janusz Witold,
z listy nr 14
KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ.
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 564;
4) karty do głosowania wydano 319 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 319;
6) głosów ważnych oddano 309;
7) radnym został wybrany:
― NYCZ Adam Stanisław,
z listy nr 14
KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ.
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 571;
4) karty do głosowania wydano 301 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 301;
6) głosów ważnych oddano 291;
7) radnym został wybrany:
― SOWIŃSKI Józef,

z listy nr 10

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 596;
4) karty do głosowania wydano 302 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 301;
6) głosów ważnych oddano 297;
7) radnym został wybrany:
― TRYGAR Bogusław,
z listy nr 14
KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 578;
4) karty do głosowania wydano 283 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 283;
6) głosów ważnych oddano 278;
7) radnym został wybrany:
― BLIŻYCKI Marek Stefan,
z listy nr 14
KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ.
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 570;
4) karty do głosowania wydano 285 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 285;
6) głosów ważnych oddano 282;
7) radną została wybrana:
― DOMARADZKA Paulina Barbara,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 562;
4) karty do głosowania wydano 313 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 313;
6) głosów ważnych oddano 297;

7) radnym został wybrany:
― ZAJĄC Marcin,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 553;
4) karty do głosowania wydano 282 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 282;
6) głosów ważnych oddano 278;
7) radną została wybrana:
― ZIĘBA Jolanta Barbara,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 552;
4) karty do głosowania wydano 273 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 273;
6) głosów ważnych oddano 263;
7) radnym został wybrany:
― KOWALSKI Konrad Daniel,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 560;
4) karty do głosowania wydano 293 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 292;
6) głosów ważnych oddano 288;
7) radnym został wybrany:
― BIEŃ Łukasz,
z listy nr 14
KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ.
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― ZIMA Krzysztof,

z listy nr 14

KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ.

15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 454;
4) karty do głosowania wydano 211 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 211;
6) głosów ważnych oddano 209;
7) radnym został wybrany:
― ASZKLAR Piotr Tomasz,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 6.
Wybory do Rady Powiatu Krośnieńskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 90713.
3. Karty do głosowania wydano 47162 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 47135 osób, to jest
51,96% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 44975, to jest 95,42% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 2160, to jest 4,58% 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 1379, to jest 63,84% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 781, to jest
36,16% 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 DLA POWIATU.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10586;
4) głosów ważnych oddano 10125;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 4 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― PELCZAR Jan,
― NIERADKA Grzegorz,
― KENAR Stanisław Tadeusz,
― PARYLAK Maria Małgorzata;
b) lista nr 12 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE DLA POWIATU
uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PIWOWAR Daniel Łukasz;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 33
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1715207.
3. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.

6. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 8 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 202127;
4) głosów ważnych oddano 187461;
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:
― SOBIERAJ Dariusz Wojciech;
b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PIKUL Antoni Stanisław;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 6 mandatów;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BORCZ Jerzy,
― KUROWSKA Maria Stanisława,
― ZAJĄC Wojciech Stanisław,
― DROZD Adam Tomasz,

― ŁUKASZYK Dorota,
― ŚNIEŻEK Adam Walenty;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Rzeszowie I
/-/ Marcin Dudzik

gm. Jasienica Rosielna

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W RZESZOWIE I
z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego
[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 Rzeszowie I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 182 rad, z czego:
1) do 160 rad gmin, z tego:
a) do 138 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 22 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 21 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
2. Wybierano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3. Wybrano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2245 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 2005 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 240 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 138 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono
2070 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 2070 radnych spośród 5314 kandydatów zgłoszonych przez 441 komitetów
wyborczych, w tym 369 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 2070 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 894212 osób, w tym 19 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 487613 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 487318 osób, to jest
54,50% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 476917, to jest 97,87% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10401, to jest 2,13% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2732, to jest 26,27% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 7669, to jest
73,73% 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 1830 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 240 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 1140 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 22 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 78 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 472 radnych spośród 2208 kandydatów zgłoszonych na 287 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 472 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 718255 osób, w tym 12 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 375248 osobom, w tym 8 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 374857 osób, to jest
52,19% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 363416, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 11441, to jest 3,05% 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 5891, to jest 51,49% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5550, to jest
48,51% 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 78 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 574 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 21 rad powiatów, w których utworzono 92 okręgi wyborcze.
2. Wybierano 431 radnych spośród 2273 kandydatów zgłoszonych na 357 listach
kandydatów przez 60 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 431 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1441405 osób.
5. Karty do głosowania wydano 767669 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 766786 osób, to jest
53,20% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 728406, to jest 94,99% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 38380, to jest 5,01% 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 21279, to jest 55,44% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17101, to jest
44,56% ogólnej liczby głosów nieważnych,

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 92 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1610 obwodach głosowania.
3)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego utworzono 5
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 33 radnych spośród 406 kandydatów zgłoszonych na 53 listach kandydatów
przez 11 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 33 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1715207 osób.
5. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
Rozdział 48.
Wybory do Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej
Oddział 1.
Dane ogólne

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
2. Głosowania nie przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 1, nr 2, nr
3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, w których
zarejestrowano jednego kandydata.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
1. Okręg wyborczy nr 1:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― OWOC Mieczysław,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― LENART Jan Henryk,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― ŚNIEŻEK Krzysztof Sylwester,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― SZEWCZYK Edward Marian,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radną została wybrana:
― CWYNAR Halina,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― MROCZKA Stefan,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― KWIATKOWSKI Adam,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― PAJĄK Stanisław Mieczysław,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radną została wybrana:
― BARSKA Beata,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radną została wybrana:
― WOŁOSZYN Justyna Barbara,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― MASŁYK Mariusz Paweł,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
12. Okręg wyborczy nr 12:

1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― KRUPA Roman Kazimierz,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― MASŁYK Jan Władysław,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― GERLACH Marek,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― KRUPA Dariusz Piotr,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 1.
Wybory do Rady Powiatu w Brzozowie
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 19
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 53236.
3. Karty do głosowania wydano 28181 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 28173 osób, to jest
52,92% uprawnionych do głosowania.

5. Głosów ważnych oddano 26432, to jest 93,82% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 1741, to jest 6,18% 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 970, to jest 55,72% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 771, to jest
44,28% 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 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
3) lista nr 12
KWW ZIEMIA BRZOZOWSKA;
4) lista nr 13
KWW PGB;
5) lista nr 14
KWW ZMIANA DLA ROZWOJU.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9818;
4) głosów ważnych oddano 9218;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 4 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― JAJKO Adam,
― KUCZMA Jerzy Aleksander,
― PILCH Jan Alfons,
― DATA Janusz Stanisław;
b) lista nr 12 ― KWW ZIEMIA BRZOZOWSKA uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― CHĘĆ Marek;
c) lista nr 13 ― KWW PGB uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BŁAŻ Zygmunt,
― WESOŁOWSKI Ryszard Stanisław;

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 33
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1715207.
3. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 8 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 202127;
4) głosów ważnych oddano 187461;

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:
― SOBIERAJ Dariusz Wojciech;
b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PIKUL Antoni Stanisław;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 6 mandatów;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BORCZ Jerzy,
― KUROWSKA Maria Stanisława,
― ZAJĄC Wojciech Stanisław,
― DROZD Adam Tomasz,
― ŁUKASZYK Dorota,
― ŚNIEŻEK Adam Walenty;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Rzeszowie I
/-/ Marcin Dudzik

m. Jasło

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W RZESZOWIE I
z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego
[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 Rzeszowie I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 182 rad, z czego:
1) do 160 rad gmin, z tego:
a) do 138 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 22 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 21 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
2. Wybierano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3. Wybrano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2245 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 2005 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 240 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 138 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono
2070 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 2070 radnych spośród 5314 kandydatów zgłoszonych przez 441 komitetów
wyborczych, w tym 369 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 2070 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 894212 osób, w tym 19 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 487613 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 487318 osób, to jest
54,50% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 476917, to jest 97,87% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10401, to jest 2,13% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2732, to jest 26,27% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 7669, to jest
73,73% 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 1830 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 240 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 1140 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 22 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 78 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 472 radnych spośród 2208 kandydatów zgłoszonych na 287 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 472 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 718255 osób, w tym 12 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 375248 osobom, w tym 8 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 374857 osób, to jest
52,19% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 363416, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 11441, to jest 3,05% 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 5891, to jest 51,49% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5550, to jest
48,51% 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 78 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 574 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 21 rad powiatów, w których utworzono 92 okręgi wyborcze.
2. Wybierano 431 radnych spośród 2273 kandydatów zgłoszonych na 357 listach
kandydatów przez 60 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 431 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1441405 osób.
5. Karty do głosowania wydano 767669 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 766786 osób, to jest
53,20% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 728406, to jest 94,99% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 38380, to jest 5,01% 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 21279, to jest 55,44% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17101, to jest
44,56% ogólnej liczby głosów nieważnych,

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 92 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1610 obwodach głosowania.
3)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego utworzono 5
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 33 radnych spośród 406 kandydatów zgłoszonych na 53 listach kandydatów
przez 11 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 33 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1715207 osób.
5. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział II
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców
Rozdział 6.
Wybory do Rady Miejskiej Jasła

Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 29459, w tym 1 obywatel Unii
Europejskiej niebędący obywatelem polskim.
3. Karty do głosowania wydano 13669 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej
niebędącemu obywatelem polskim.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 13666 osób, to jest
46,39% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 12975, to jest 94,94% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 691, to jest 5,06% 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 284, to jest 41,10% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 407, to jest
58,90% 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 14
KWW „JAŚLANIE”;
2) lista nr 15
KWW RYSZARDA PABIANA.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10088;
4) karty do głosowania wydano 4659 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4655;
6) głosów ważnych oddano 4473;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 14 ― KWW „JAŚLANIE” uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― CZERNECKI Andrzej Stefan,

― MAZUR Mariola Ewa,
― PIERZCHAŁA Jan;
b) lista nr 15 ― KWW RYSZARDA PABIANA uzyskała 4 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― POLAK Lech,
― DYBAŚ Andrzej,
― WÓJCIK Bogusława Maria,
― MIKRUT Kazimierz;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9839;
4) karty do głosowania wydano 4584 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4583;
6) głosów ważnych oddano 4311;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 14 ― KWW „JAŚLANIE” uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BERNAL Elżbieta Janina,
― ZNAMIROWSKI Leszek,
― TWARDUŚ Józef;
b) lista nr 15 ― KWW RYSZARDA PABIANA uzyskała 4 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― SIKORA Krystyna Lucyna,
― PABIAN Ryszard Józef,
― RYMARZ Małgorzata Iwona,
― ZIEMBA Bogdan Andrzej;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9532, w tym 1 obywatel Unii
Europejskiej niebędący obywatelem polskim;
4) karty do głosowania wydano 4426 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej
niebędącemu obywatelem polskim;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4428;
6) głosów ważnych oddano 4191;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:

a) lista nr 14 ― KWW „JAŚLANIE” uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― HAP Robert Ryszard,
― CZELUŚNIAK Krzysztof Czesław,
― KLUZ Maria Małgorzata;
b) lista nr 15 ― KWW RYSZARDA PABIANA uzyskała 4 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― RAK Henryk,
― OKARMA Jerzy,
― JANKOWSKA-ZAWADA Izabela Anna,
― DZIEDZIC Iwona Aneta;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 4.
Wybory do Rady Powiatu w Jaśle
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 93772.
3. Karty do głosowania wydano 47875 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 47764 osób, to jest
50,94% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 45506, to jest 95,27% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 2258, to jest 4,73% 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 1042, to jest 46,15% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1216, to jest
53,85% 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 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
2) lista nr 12
KWW PSPP;

3) lista nr 13

KWW SDM.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 13619;
4) głosów ważnych oddano 12881;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― PAWLUŚ Adam,
― LECHWAR Mateusz Tadeusz,
― SNOCH Robert Mariusz;
b) lista nr 12 ― KWW PSPP uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― PRZETACZNIK Janusz Bronisław,
― WAWRO Ewa Ferdynanda;
c) lista nr 13 ― KWW SDM uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― URBAN Jan Stanisław,
― BUBA Krzysztof Ryszard;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 33
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1715207.
3. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.

6. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 8 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 202127;
4) głosów ważnych oddano 187461;
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:
― SOBIERAJ Dariusz Wojciech;
b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PIKUL Antoni Stanisław;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 6 mandatów;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BORCZ Jerzy,
― KUROWSKA Maria Stanisława,
― ZAJĄC Wojciech Stanisław,
― DROZD Adam Tomasz,

― ŁUKASZYK Dorota,
― ŚNIEŻEK Adam Walenty;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Rzeszowie I
/-/ Marcin Dudzik

gm. Jasło

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W RZESZOWIE I
z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego
[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 Rzeszowie I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 182 rad, z czego:
1) do 160 rad gmin, z tego:
a) do 138 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 22 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 21 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
2. Wybierano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3. Wybrano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2245 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 2005 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 240 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 138 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono
2070 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 2070 radnych spośród 5314 kandydatów zgłoszonych przez 441 komitetów
wyborczych, w tym 369 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 2070 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 894212 osób, w tym 19 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 487613 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 487318 osób, to jest
54,50% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 476917, to jest 97,87% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10401, to jest 2,13% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2732, to jest 26,27% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 7669, to jest
73,73% 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 1830 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 240 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 1140 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 22 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 78 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 472 radnych spośród 2208 kandydatów zgłoszonych na 287 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 472 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 718255 osób, w tym 12 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 375248 osobom, w tym 8 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 374857 osób, to jest
52,19% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 363416, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 11441, to jest 3,05% 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 5891, to jest 51,49% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5550, to jest
48,51% 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 78 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 574 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 21 rad powiatów, w których utworzono 92 okręgi wyborcze.
2. Wybierano 431 radnych spośród 2273 kandydatów zgłoszonych na 357 listach
kandydatów przez 60 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 431 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1441405 osób.
5. Karty do głosowania wydano 767669 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 766786 osób, to jest
53,20% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 728406, to jest 94,99% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 38380, to jest 5,01% 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 21279, to jest 55,44% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17101, to jest
44,56% ogólnej liczby głosów nieważnych,

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 92 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1610 obwodach głosowania.
3)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego utworzono 5
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 33 radnych spośród 406 kandydatów zgłoszonych na 53 listach kandydatów
przez 11 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 33 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1715207 osób.
5. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
Rozdział 49.
Wybory do Rady Gminy Jasło
Oddział 1.
Dane ogólne

Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13494.
Karty do głosowania wydano 7075 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7071 osób, to jest
52,40% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 6950, to jest 98,29% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 121, to jest 1,71% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 42, to jest 34,71% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 79, to jest
65,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0,
to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
1.
2.
3.
4.

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 673;
4) karty do głosowania wydano 385 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 385;
6) głosów ważnych oddano 376;
7) radnym został wybrany:
― OSTALECKI Andrzej,
z listy nr 18
KWW NASZA GMINA JASŁO.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 755;
4) karty do głosowania wydano 428 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 428;
6) głosów ważnych oddano 423;
7) radnym został wybrany:
― AUGUSTYNEK Mariusz Stanisław,
z listy nr 15
KWW MWW.
3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 641;
4) karty do głosowania wydano 343 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 343;
6) głosów ważnych oddano 338;
7) radnym został wybrany:
― WILK Piotr Krzysztof,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 780;
4) karty do głosowania wydano 500 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 499;
6) głosów ważnych oddano 490;
7) radnym został wybrany:
― DZIEDZIC Józef,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 719;
4) karty do głosowania wydano 438 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 438;
6) głosów ważnych oddano 433;
7) radną została wybrana:
― BRĄGIEL Renata Lidia,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 819;
4) karty do głosowania wydano 487 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 486;
6) głosów ważnych oddano 481;
7) radną została wybrana:
― DUBIEL Ewa Maria,
z listy nr 18
KWW NASZA GMINA JASŁO.

7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1291;
4) karty do głosowania wydano 638 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 638;
6) głosów ważnych oddano 628;
7) radnym został wybrany:
― KMIECIK Marek,
z listy nr 16
KWW BEZPARTYJNY.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 808;
4) karty do głosowania wydano 385 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 385;
6) głosów ważnych oddano 383;
7) radnym został wybrany:
― MAREK Konrad Mateusz,
z listy nr 16
KWW BEZPARTYJNY.
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1085;
4) karty do głosowania wydano 590 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 587;
6) głosów ważnych oddano 576;
7) radnym został wybrany:
― JAGIELSKI Maciej Wojciech,
z listy nr 22
KWW MACIEJA JAGIELSKIEGO.
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 938;
4) karty do głosowania wydano 458 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 459;
6) głosów ważnych oddano 453;
7) radnym został wybrany:
― BRĄGIEL Krzysztof Kazimierz,

z listy nr 10

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 970;
4) karty do głosowania wydano 477 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 477;
6) głosów ważnych oddano 470;
7) radnym został wybrany:
― OCHWAT Wincenty Józef,
z listy nr 17
KWW SDM.
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 987;
4) karty do głosowania wydano 452 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 452;
6) głosów ważnych oddano 447;
7) radnym został wybrany:
― OLBRYCH Bronisław,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 895;
4) karty do głosowania wydano 421 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 421;
6) głosów ważnych oddano 410;
7) radnym został wybrany:
― GORGOSZ Tadeusz,
z listy nr 18
KWW NASZA GMINA JASŁO.
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1015;
4) karty do głosowania wydano 549 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 549;
6) głosów ważnych oddano 527;

7) radnym został wybrany:
― MARSZAŁEK Stanisław,
z listy nr 18
KWW NASZA GMINA JASŁO.
15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1118;
4) karty do głosowania wydano 524 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 524;
6) głosów ważnych oddano 515;
7) radnym został wybrany:
― PRUCHNIK Janusz Stanisław,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 4.
Wybory do Rady Powiatu w Jaśle
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 93772.
3. Karty do głosowania wydano 47875 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 47764 osób, to jest
50,94% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 45506, to jest 95,27% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 2258, to jest 4,73% 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 1042, to jest 46,15% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1216, to jest
53,85% 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 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
2) lista nr 12
KWW PSPP;
3) lista nr 13
KWW SDM.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7081;
4) głosów ważnych oddano 6803;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― PANKIEWICZ Stanisław Leon,
― CZAJKA Jan Bogusław;
b) lista nr 13 ― KWW SDM uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― MACEK-LUBAŚ Bożena Lucyna;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 33
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1715207.
3. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:

postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
1)

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 8 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 202127;
4) głosów ważnych oddano 187461;
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:
― SOBIERAJ Dariusz Wojciech;
b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PIKUL Antoni Stanisław;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 6 mandatów;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BORCZ Jerzy,
― KUROWSKA Maria Stanisława,
― ZAJĄC Wojciech Stanisław,
― DROZD Adam Tomasz,
― ŁUKASZYK Dorota,
― ŚNIEŻEK Adam Walenty;

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Rzeszowie I
/-/ Marcin Dudzik

gm. Jaśliska

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W RZESZOWIE I
z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego
[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 Rzeszowie I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 182 rad, z czego:
1) do 160 rad gmin, z tego:
a) do 138 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 22 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 21 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
2. Wybierano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3. Wybrano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2245 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 2005 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 240 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 138 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono
2070 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 2070 radnych spośród 5314 kandydatów zgłoszonych przez 441 komitetów
wyborczych, w tym 369 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 2070 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 894212 osób, w tym 19 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 487613 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 487318 osób, to jest
54,50% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 476917, to jest 97,87% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10401, to jest 2,13% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2732, to jest 26,27% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 7669, to jest
73,73% 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 1830 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 240 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 1140 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 22 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 78 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 472 radnych spośród 2208 kandydatów zgłoszonych na 287 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 472 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 718255 osób, w tym 12 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 375248 osobom, w tym 8 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 374857 osób, to jest
52,19% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 363416, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 11441, to jest 3,05% 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 5891, to jest 51,49% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5550, to jest
48,51% 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 78 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 574 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 21 rad powiatów, w których utworzono 92 okręgi wyborcze.
2. Wybierano 431 radnych spośród 2273 kandydatów zgłoszonych na 357 listach
kandydatów przez 60 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 431 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1441405 osób.
5. Karty do głosowania wydano 767669 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 766786 osób, to jest
53,20% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 728406, to jest 94,99% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 38380, to jest 5,01% 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 21279, to jest 55,44% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17101, to jest
44,56% ogólnej liczby głosów nieważnych,

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 92 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1610 obwodach głosowania.
3)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego utworzono 5
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 33 radnych spośród 406 kandydatów zgłoszonych na 53 listach kandydatów
przez 11 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 33 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1715207 osób.
5. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
Rozdział 50.
Wybory do Rady Gminy Jaśliska
Oddział 1.
Dane ogólne

Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1767.
Karty do głosowania wydano 1013 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1013 osób, to jest
57,33% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 987, to jest 97,43% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 26, to jest 2,57% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 5, to jest 19,23% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 21, to jest
80,77% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0,
to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
1.
2.
3.
4.

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 137;
4) karty do głosowania wydano 76 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 76;
6) głosów ważnych oddano 73;
7) radną została wybrana:
― PELCZAR Renata,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 98;
4) karty do głosowania wydano 53 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 54;
6) głosów ważnych oddano 53;
7) radnym został wybrany:
― CHOWANIEC Ryszard,
z listy nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL.
3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 116;
4) karty do głosowania wydano 61 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 60;
6) głosów ważnych oddano 59;
7) radnym został wybrany:
― ZAWADA Andrzej Piotr,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 114;
4) karty do głosowania wydano 72 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 72;
6) głosów ważnych oddano 69;
7) radną została wybrana:
― MEZGLEWSKA Teresa Helena,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 126;
4) karty do głosowania wydano 72 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 72;
6) głosów ważnych oddano 70;
7) radnym został wybrany:
― FARBANIEC Jan Paweł,
z listy nr 14
KWW NOWA GMINA JAŚLISKA.
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 121;
4) karty do głosowania wydano 66 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 66;
6) głosów ważnych oddano 64;
7) radnym został wybrany:
― PUCHALIK Dariusz Adam,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 88;
4) karty do głosowania wydano 49 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 49;
6) głosów ważnych oddano 48;
7) radnym został wybrany:
― BIŁAS Bogumił,
z listy nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 103;
4) karty do głosowania wydano 56 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 56;
6) głosów ważnych oddano 54;
7) radną została wybrana:
― FARBANIEC Monika,
z listy nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL.
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 130;
4) karty do głosowania wydano 65 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 65;
6) głosów ważnych oddano 63;
7) radnym został wybrany:
― BIŁAS Jerzy,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 93;
4) karty do głosowania wydano 57 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 57;
6) głosów ważnych oddano 56;
7) radnym został wybrany:
― KUCHTA Bogusław,

z listy nr 10

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 124;
4) karty do głosowania wydano 73 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 73;
6) głosów ważnych oddano 72;
7) radnym został wybrany:
― KOSTYCZ Krzysztof Józef,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 123;
4) karty do głosowania wydano 84 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 84;
6) głosów ważnych oddano 83;
7) radnym został wybrany:
― MICHALAK Franciszek,
z listy nr 14
KWW NOWA GMINA JAŚLISKA.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 121;
4) karty do głosowania wydano 70 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 70;
6) głosów ważnych oddano 66;
7) radną została wybrana:
― ŁĄTKA Katarzyna,
z listy nr 14
KWW NOWA GMINA JAŚLISKA.
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 118;
4) karty do głosowania wydano 79 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 79;
6) głosów ważnych oddano 77;

7) radnym został wybrany:
― ŁĄTKA Krzysztof,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 155;
4) karty do głosowania wydano 80 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 80;
6) głosów ważnych oddano 80;
7) radnym został wybrany:
― MADEJ Czesław,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 6.
Wybory do Rady Powiatu Krośnieńskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 90713.
3. Karty do głosowania wydano 47162 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 47135 osób, to jest
51,96% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 44975, to jest 95,42% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 2160, to jest 4,58% 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 1379, to jest 63,84% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 781, to jest
36,16% 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 DLA POWIATU.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7102;
4) głosów ważnych oddano 6771;
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:
― FEDAK Zenon;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― KRĘŻAŁEK Andrzej,
― WINNICKA-SAWCZUK Józefa;
c) lista nr 12 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE DLA POWIATU
uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― BEK Józef;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 33
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1715207.
3. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 8 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 202127;
4) głosów ważnych oddano 187461;
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:
― SOBIERAJ Dariusz Wojciech;
b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PIKUL Antoni Stanisław;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 6 mandatów;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BORCZ Jerzy,

― KUROWSKA Maria Stanisława,
― ZAJĄC Wojciech Stanisław,
― DROZD Adam Tomasz,
― ŁUKASZYK Dorota,
― ŚNIEŻEK Adam Walenty;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Rzeszowie I
/-/ Marcin Dudzik

gm. Jedlicze

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W RZESZOWIE I
z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego
[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 Rzeszowie I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 182 rad, z czego:
1) do 160 rad gmin, z tego:
a) do 138 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 22 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 21 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
2. Wybierano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3. Wybrano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2245 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 2005 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 240 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 138 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono
2070 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 2070 radnych spośród 5314 kandydatów zgłoszonych przez 441 komitetów
wyborczych, w tym 369 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 2070 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 894212 osób, w tym 19 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 487613 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 487318 osób, to jest
54,50% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 476917, to jest 97,87% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10401, to jest 2,13% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2732, to jest 26,27% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 7669, to jest
73,73% 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 1830 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 240 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 1140 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 22 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 78 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 472 radnych spośród 2208 kandydatów zgłoszonych na 287 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 472 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 718255 osób, w tym 12 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 375248 osobom, w tym 8 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 374857 osób, to jest
52,19% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 363416, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 11441, to jest 3,05% 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 5891, to jest 51,49% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5550, to jest
48,51% 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 78 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 574 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 21 rad powiatów, w których utworzono 92 okręgi wyborcze.
2. Wybierano 431 radnych spośród 2273 kandydatów zgłoszonych na 357 listach
kandydatów przez 60 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 431 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1441405 osób.
5. Karty do głosowania wydano 767669 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 766786 osób, to jest
53,20% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 728406, to jest 94,99% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 38380, to jest 5,01% 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 21279, to jest 55,44% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17101, to jest
44,56% ogólnej liczby głosów nieważnych,

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 92 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1610 obwodach głosowania.
3)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego utworzono 5
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 33 radnych spośród 406 kandydatów zgłoszonych na 53 listach kandydatów
przez 11 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 33 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1715207 osób.
5. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
Rozdział 52.
Wybory do Rady Miejskiej w Jedliczu
Oddział 1.
Dane ogólne

Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11360.
Karty do głosowania wydano 5716 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5705 osób, to jest
50,22% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 5617, to jest 98,46% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 88, to jest 1,54% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 21, to jest 23,86% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 67, to jest
76,14% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0,
to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 10, w którym
zarejestrowano jednego kandydata.
1.
2.
3.
4.

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 1075;
4) karty do głosowania wydano 568 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 568;
6) głosów ważnych oddano 565;
7) radną została wybrana:
― PATLA Teresa Balbina,
z listy nr 14
KWW WSPÓLNA GMINA.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 853;
4) karty do głosowania wydano 492 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 492;
6) głosów ważnych oddano 486;
7) radną została wybrana:
― MARĆ Krystyna Jolanta,
z listy nr 14
KWW WSPÓLNA GMINA.

3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1040;
4) karty do głosowania wydano 588 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 588;
6) głosów ważnych oddano 581;
7) radną została wybrana:
― GINALSKA Małgorzata,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 703;
4) karty do głosowania wydano 337 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 332;
6) głosów ważnych oddano 320;
7) radnym został wybrany:
― KOPEĆ Roman Krzysztof,
z listy nr 14
KWW WSPÓLNA GMINA.
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 515;
4) karty do głosowania wydano 256 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 256;
6) głosów ważnych oddano 253;
7) radną została wybrana:
― ŻYCHOWSKA Wenencja Zofia,
z listy nr 14
KWW WSPÓLNA GMINA.
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 503;
4) karty do głosowania wydano 291 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 290;
6) głosów ważnych oddano 285;
7) radnym został wybrany:
― WOŹNIAK Piotr,

z listy nr 14

KWW WSPÓLNA GMINA.

7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 932;
4) karty do głosowania wydano 436 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 436;
6) głosów ważnych oddano 426;
7) radną została wybrana:
― OKULSKA Ewa,
z listy nr 17
KWW - ZJEDNOCZENI.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 541;
4) karty do głosowania wydano 309 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 309;
6) głosów ważnych oddano 308;
7) radnym został wybrany:
― SKWARA Jan,
z listy nr 13
KWW MOCNY GŁOS.
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1220;
4) karty do głosowania wydano 583 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 579;
6) głosów ważnych oddano 566;
7) radnym został wybrany:
― DZIURA Ryszard,
z listy nr 14
KWW WSPÓLNA GMINA.
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― TWARÓG Stanisław,
z listy nr 14
KWW WSPÓLNA GMINA.
11. Okręg wyborczy nr 11:

1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1060;
4) karty do głosowania wydano 493 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 493;
6) głosów ważnych oddano 486;
7) radną została wybrana:
― KUSIAK Zofia,
z listy nr 13
KWW MOCNY GŁOS.
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 643;
4) karty do głosowania wydano 320 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 320;
6) głosów ważnych oddano 313;
7) radną została wybrana:
― URAM Józefa,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 705;
4) karty do głosowania wydano 333 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 333;
6) głosów ważnych oddano 330;
7) radnym został wybrany:
― LISOWSKI Tomasz Szymon,
z listy nr 14
KWW WSPÓLNA GMINA.
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 697;
4) karty do głosowania wydano 314 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 313;
6) głosów ważnych oddano 304;
7) radnym został wybrany:
― LIPKA Janusz,

z listy nr 13

KWW MOCNY GŁOS.

15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 873;
4) karty do głosowania wydano 396 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 396;
6) głosów ważnych oddano 394;
7) radnym został wybrany:
― KRAJEWSKI Jan Franciszek,
z listy nr 14
KWW WSPÓLNA GMINA.

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 6.
Wybory do Rady Powiatu Krośnieńskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 90713.
3. Karty do głosowania wydano 47162 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 47135 osób, to jest
51,96% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 44975, to jest 95,42% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 2160, to jest 4,58% 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 1379, to jest 63,84% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 781, to jest
36,16% 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 DLA POWIATU.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6280;
4) głosów ważnych oddano 5967;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― JÓZEFOWICZ Marcin Stanisław,
― GINALSKI Zygmunt Tadeusz;
b) lista nr 12 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE DLA POWIATU
uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― BRIL Piotr;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 33
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1715207.
3. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:

postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
1)

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 8 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 202127;
4) głosów ważnych oddano 187461;
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:
― SOBIERAJ Dariusz Wojciech;
b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PIKUL Antoni Stanisław;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 6 mandatów;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BORCZ Jerzy,
― KUROWSKA Maria Stanisława,
― ZAJĄC Wojciech Stanisław,
― DROZD Adam Tomasz,
― ŁUKASZYK Dorota,
― ŚNIEŻEK Adam Walenty;

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Rzeszowie I
/-/ Marcin Dudzik

gm. Kołaczyce

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W RZESZOWIE I
z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego
[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 Rzeszowie I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 182 rad, z czego:
1) do 160 rad gmin, z tego:
a) do 138 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 22 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 21 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
2. Wybierano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3. Wybrano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2245 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 2005 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 240 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 138 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono
2070 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 2070 radnych spośród 5314 kandydatów zgłoszonych przez 441 komitetów
wyborczych, w tym 369 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 2070 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 894212 osób, w tym 19 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 487613 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 487318 osób, to jest
54,50% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 476917, to jest 97,87% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10401, to jest 2,13% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2732, to jest 26,27% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 7669, to jest
73,73% 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 1830 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 240 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 1140 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 22 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 78 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 472 radnych spośród 2208 kandydatów zgłoszonych na 287 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 472 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 718255 osób, w tym 12 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 375248 osobom, w tym 8 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 374857 osób, to jest
52,19% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 363416, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 11441, to jest 3,05% 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 5891, to jest 51,49% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5550, to jest
48,51% 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 78 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 574 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 21 rad powiatów, w których utworzono 92 okręgi wyborcze.
2. Wybierano 431 radnych spośród 2273 kandydatów zgłoszonych na 357 listach
kandydatów przez 60 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 431 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1441405 osób.
5. Karty do głosowania wydano 767669 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 766786 osób, to jest
53,20% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 728406, to jest 94,99% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 38380, to jest 5,01% 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 21279, to jest 55,44% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17101, to jest
44,56% ogólnej liczby głosów nieważnych,

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 92 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1610 obwodach głosowania.
3)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego utworzono 5
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 33 radnych spośród 406 kandydatów zgłoszonych na 53 listach kandydatów
przez 11 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 33 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1715207 osób.
5. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
Rozdział 57.
Wybory do Rady Miejskiej w Kołaczycach
Oddział 1.
Dane ogólne

Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4784.
Karty do głosowania wydano 2609 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2606 osób, to jest
54,47% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 2532, to jest 97,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 74, to jest 2,84% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 19, to jest 25,68% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 55, to jest
74,32% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0,
to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 7, nr 9, nr 10,
nr 14, nr 15, w których zarejestrowano jednego kandydata.
1.
2.
3.
4.

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 340;
4) karty do głosowania wydano 169 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 169;
6) głosów ważnych oddano 162;
7) radnym został wybrany:
― ŚLIŻ Aleksander Józef,
z listy nr 15
KWW PSPP.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 591;
4) karty do głosowania wydano 355 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 353;
6) głosów ważnych oddano 348;
7) radnym został wybrany:
― MAZIARZ Andrzej Michał,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 566;
4) karty do głosowania wydano 305 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 305;
6) głosów ważnych oddano 300;
7) radnym został wybrany:
― GOZDECKI Piotr Paweł,
z listy nr 15
KWW PSPP.
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 433;
4) karty do głosowania wydano 245 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 244;
6) głosów ważnych oddano 231;
7) radnym został wybrany:
― URYNIAK Stanisław,
z listy nr 14
KWW SAMORZĄDNA GMINA KOŁACZYCE.
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 486;
4) karty do głosowania wydano 280 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 279;
6) głosów ważnych oddano 276;
7) radnym został wybrany:
― IWANICKI Adam Jan,
z listy nr 16
KWW RÓWNOŚĆ PONAD WSZYSTKO.
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 463;
4) karty do głosowania wydano 282 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 282;
6) głosów ważnych oddano 277;
7) radnym został wybrany:
― NAMYSŁ Tomasz Jakub,

z listy nr 15

KWW PSPP.

7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― ZBYLUT Edward Stanisław,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 606;
4) karty do głosowania wydano 280 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 280;
6) głosów ważnych oddano 271;
7) radnym został wybrany:
― HENDZEL Józef Jan,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― ZEMRYS Paweł Józef,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radną została wybrana:
― BRONOWICZ Elżbieta Anna,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 483;
4) karty do głosowania wydano 274 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 275;
6) głosów ważnych oddano 267;
7) radną została wybrana:
― DAMAS Rozalia,

z listy nr 15

KWW PSPP.

12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 421;
4) karty do głosowania wydano 197 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 197;
6) głosów ważnych oddano 189;
7) radnym został wybrany:
― BIGOS Stanisław,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 395;
4) karty do głosowania wydano 222 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 222;
6) głosów ważnych oddano 211;
7) radnym został wybrany:
― BARAŃSKI Kazimierz,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― ROGACZEWSKI Stanisław Jan,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― RECZEK Rafał,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 4.
Wybory do Rady Powiatu w Jaśle
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 93772.
3. Karty do głosowania wydano 47875 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 47764 osób, to jest
50,94% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 45506, to jest 95,27% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 2258, to jest 4,73% 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 1042, to jest 46,15% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1216, to jest
53,85% 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 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
2) lista nr 12
KWW PSPP;
3) lista nr 13
KWW SDM.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6278;
4) głosów ważnych oddano 5990;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― MADEJCZYK Sławomir Edward;

b) lista nr 12 ― KWW PSPP uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― STASIOWSKA Magdalena;
c) lista nr 13 ― KWW SDM uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PAPCIAK Ryszard;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 33
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1715207.
3. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 8 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 202127;
4) głosów ważnych oddano 187461;
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:
― SOBIERAJ Dariusz Wojciech;
b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PIKUL Antoni Stanisław;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 6 mandatów;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BORCZ Jerzy,
― KUROWSKA Maria Stanisława,
― ZAJĄC Wojciech Stanisław,
― DROZD Adam Tomasz,
― ŁUKASZYK Dorota,
― ŚNIEŻEK Adam Walenty;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Rzeszowie I
/-/ Marcin Dudzik

gm. Korczyna

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W RZESZOWIE I
z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego
[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 Rzeszowie I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 182 rad, z czego:
1) do 160 rad gmin, z tego:
a) do 138 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 22 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 21 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
2. Wybierano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3. Wybrano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2245 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 2005 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 240 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 138 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono
2070 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 2070 radnych spośród 5314 kandydatów zgłoszonych przez 441 komitetów
wyborczych, w tym 369 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 2070 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 894212 osób, w tym 19 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 487613 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 487318 osób, to jest
54,50% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 476917, to jest 97,87% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10401, to jest 2,13% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2732, to jest 26,27% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 7669, to jest
73,73% 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 1830 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 240 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 1140 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 22 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 78 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 472 radnych spośród 2208 kandydatów zgłoszonych na 287 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 472 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 718255 osób, w tym 12 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 375248 osobom, w tym 8 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 374857 osób, to jest
52,19% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 363416, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 11441, to jest 3,05% 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 5891, to jest 51,49% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5550, to jest
48,51% 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 78 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 574 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 21 rad powiatów, w których utworzono 92 okręgi wyborcze.
2. Wybierano 431 radnych spośród 2273 kandydatów zgłoszonych na 357 listach
kandydatów przez 60 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 431 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1441405 osób.
5. Karty do głosowania wydano 767669 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 766786 osób, to jest
53,20% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 728406, to jest 94,99% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 38380, to jest 5,01% 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 21279, to jest 55,44% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17101, to jest
44,56% ogólnej liczby głosów nieważnych,

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 92 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1610 obwodach głosowania.
3)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego utworzono 5
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 33 radnych spośród 406 kandydatów zgłoszonych na 53 listach kandydatów
przez 11 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 33 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1715207 osób.
5. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
Rozdział 59.
Wybory do Rady Gminy Korczyna
Oddział 1.
Dane ogólne

Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9121.
Karty do głosowania wydano 4864 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4862 osób, to jest
53,31% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 4770, to jest 98,11% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 92, to jest 1,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 21, to jest 22,83% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71, 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.
1.
2.
3.
4.

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 607;
4) karty do głosowania wydano 325 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 325;
6) głosów ważnych oddano 322;
7) radnym został wybrany:
― PÓŁCHŁOPEK Grzegorz Piotr,
z listy nr 14
KWW „W TROSCE O DOBRO WSPÓLNE”.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 754;
4) karty do głosowania wydano 432 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 432;
6) głosów ważnych oddano 422;
7) radnym został wybrany:
― SZCZYGIEŁ Piotr Daniel,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 598;
4) karty do głosowania wydano 332 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 332;
6) głosów ważnych oddano 327;
7) radnym został wybrany:
― SAMBORSKI Grzegorz Piotr,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 606;
4) karty do głosowania wydano 322 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 322;
6) głosów ważnych oddano 313;
7) radnym został wybrany:
― PRAJSNAR Zbigniew Andrzej,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 566;
4) karty do głosowania wydano 272 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 272;
6) głosów ważnych oddano 261;
7) radną została wybrana:
― ULIASZ Alicja Anna,
z listy nr 14
KWW „W TROSCE O DOBRO WSPÓLNE”.
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 639;
4) karty do głosowania wydano 411 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 411;
6) głosów ważnych oddano 408;
7) radnym został wybrany:
― PELCZAR Władysław,
z listy nr 14
KWW „W TROSCE O DOBRO WSPÓLNE”.

7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 687;
4) karty do głosowania wydano 387 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 387;
6) głosów ważnych oddano 378;
7) radnym został wybrany:
― ŚLIWIŃSKI Stanisław,
z listy nr 14
KWW „W TROSCE O DOBRO WSPÓLNE”.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 599;
4) karty do głosowania wydano 314 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 314;
6) głosów ważnych oddano 306;
7) radną została wybrana:
― SZMYD Krystyna Teresa,
z listy nr 14
KWW „W TROSCE O DOBRO WSPÓLNE”.
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 636;
4) karty do głosowania wydano 376 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 375;
6) głosów ważnych oddano 369;
7) radnym został wybrany:
― PARADYSZ Adam Ryszard,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 471;
4) karty do głosowania wydano 261 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 261;
6) głosów ważnych oddano 256;
7) radnym został wybrany:
― SZMYD Robert,

z listy nr 10

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 509;
4) karty do głosowania wydano 271 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 271;
6) głosów ważnych oddano 267;
7) radnym został wybrany:
― WIĘCH Walerian Władysław,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 594;
4) karty do głosowania wydano 338 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 338;
6) głosów ważnych oddano 331;
7) radnym został wybrany:
― HAWROT Grzegorz,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 586;
4) karty do głosowania wydano 254 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 254;
6) głosów ważnych oddano 248;
7) radnym został wybrany:
― WAWRZKOWICZ Jan Zbigniew,
z listy nr 14
KWW „W TROSCE O DOBRO WSPÓLNE”.
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 591;
4) karty do głosowania wydano 281 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 281;
6) głosów ważnych oddano 281;

7) radnym został wybrany:
― PITERA Jerzy,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 678;
4) karty do głosowania wydano 288 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 287;
6) głosów ważnych oddano 281;
7) radnym został wybrany:
― ZAREMBA Andrzej Stanisław,
z listy nr 14
KWW „W TROSCE O DOBRO WSPÓLNE”.

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 6.
Wybory do Rady Powiatu Krośnieńskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 90713.
3. Karty do głosowania wydano 47162 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 47135 osób, to jest
51,96% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 44975, to jest 95,42% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 2160, to jest 4,58% 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 1379, to jest 63,84% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 781, to jest
36,16% 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 DLA POWIATU.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 4 mandaty:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8500;
4) głosów ważnych oddano 8113;
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:
― KASPRZYK Adolf;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― DZIUGAN Andrzej Antoni,
― PELCZAR Marian Kazimierz;
c) lista nr 12 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE DLA POWIATU
uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― STEFANIK Iwona Agnieszka;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 33
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1715207.
3. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 8 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 202127;
4) głosów ważnych oddano 187461;
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:
― SOBIERAJ Dariusz Wojciech;
b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PIKUL Antoni Stanisław;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 6 mandatów;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BORCZ Jerzy,

― KUROWSKA Maria Stanisława,
― ZAJĄC Wojciech Stanisław,
― DROZD Adam Tomasz,
― ŁUKASZYK Dorota,
― ŚNIEŻEK Adam Walenty;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Rzeszowie I
/-/ Marcin Dudzik

gm. Krempna

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W RZESZOWIE I
z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego
[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 Rzeszowie I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 182 rad, z czego:
1) do 160 rad gmin, z tego:
a) do 138 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 22 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 21 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
2. Wybierano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3. Wybrano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2245 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 2005 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 240 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 138 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono
2070 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 2070 radnych spośród 5314 kandydatów zgłoszonych przez 441 komitetów
wyborczych, w tym 369 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 2070 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 894212 osób, w tym 19 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 487613 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 487318 osób, to jest
54,50% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 476917, to jest 97,87% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10401, to jest 2,13% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2732, to jest 26,27% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 7669, to jest
73,73% 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 1830 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 240 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 1140 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 22 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 78 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 472 radnych spośród 2208 kandydatów zgłoszonych na 287 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 472 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 718255 osób, w tym 12 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 375248 osobom, w tym 8 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 374857 osób, to jest
52,19% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 363416, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 11441, to jest 3,05% 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 5891, to jest 51,49% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5550, to jest
48,51% 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 78 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 574 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 21 rad powiatów, w których utworzono 92 okręgi wyborcze.
2. Wybierano 431 radnych spośród 2273 kandydatów zgłoszonych na 357 listach
kandydatów przez 60 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 431 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1441405 osób.
5. Karty do głosowania wydano 767669 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 766786 osób, to jest
53,20% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 728406, to jest 94,99% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 38380, to jest 5,01% 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 21279, to jest 55,44% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17101, to jest
44,56% ogólnej liczby głosów nieważnych,

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 92 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1610 obwodach głosowania.
3)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego utworzono 5
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 33 radnych spośród 406 kandydatów zgłoszonych na 53 listach kandydatów
przez 11 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 33 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1715207 osób.
5. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
Rozdział 62.
Wybory do Rady Gminy Krempna
Oddział 1.
Dane ogólne

Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1471.
Karty do głosowania wydano 817 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 818 osób, to jest 55,61%
uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 794, to jest 97,07% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 24, to jest 2,93% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 6, to jest 25,00% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18, to jest
75,00% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0,
to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 11, w którym
zarejestrowano jednego kandydata.
1.
2.
3.
4.

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 120;
4) karty do głosowania wydano 50 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 50;
6) głosów ważnych oddano 46;
7) radnym został wybrany:
― HYCZKO Józef,
z listy nr 14
KW STOWARZ. ROZWOJU NA RZECZ GMINY KREMPNA.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 109;
4) karty do głosowania wydano 36 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 36;
6) głosów ważnych oddano 36;
7) radnym został wybrany:
― KMIECIK Wiesław,
z listy nr 14
KW STOWARZ. ROZWOJU NA RZECZ GMINY KREMPNA.

3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 103;
4) karty do głosowania wydano 66 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 66;
6) głosów ważnych oddano 62;
7) radnym został wybrany:
― SZYMAŃSKI Marek Andrzej,
z listy nr 15
KWW PSPP.
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 168;
4) karty do głosowania wydano 105 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 105;
6) głosów ważnych oddano 105;
7) radnym został wybrany:
― BRYJAK Mariusz,
z listy nr 17
KWW SDM.
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 82;
4) karty do głosowania wydano 48 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 48;
6) głosów ważnych oddano 48;
7) radnym został wybrany:
― SKOCZ Czesław,
z listy nr 17
KWW SDM.
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 105;
4) karty do głosowania wydano 58 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 58;
6) głosów ważnych oddano 53;
7) radną została wybrana:
― KOGUT-JANUS Bożena,

z listy nr 17

KWW SDM.

7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 91;
4) karty do głosowania wydano 54 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 54;
6) głosów ważnych oddano 54;
7) radnym został wybrany:
― ROGOWSKI Jarosław Andrzej,
z listy nr 15
KWW PSPP.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 130;
4) karty do głosowania wydano 74 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 74;
6) głosów ważnych oddano 73;
7) radną została wybrana:
― IGNARSKA Maria Katarzyna,
z listy nr 15
KWW PSPP.
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 98;
4) karty do głosowania wydano 66 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 66;
6) głosów ważnych oddano 65;
7) radnym został wybrany:
― STANOSZ Tadeusz,
z listy nr 16
KWW SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓW GM. KREMPNA.
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 101;
4) karty do głosowania wydano 69 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 69;
6) głosów ważnych oddano 69;

7) radną została wybrana:
― DZIADOSZ Halina,
z listy nr 17
KWW SDM.
11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radną została wybrana:
― SANICKA Maria Janina,
z listy nr 14
KW STOWARZ. ROZWOJU NA RZECZ GMINY KREMPNA.
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 89;
4) karty do głosowania wydano 52 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 53;
6) głosów ważnych oddano 50;
7) radną została wybrana:
― STOŚ Barbara Agnieszka,
z listy nr 14
KW STOWARZ. ROZWOJU NA RZECZ GMINY KREMPNA.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 92;
4) karty do głosowania wydano 38 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 38;
6) głosów ważnych oddano 37;
7) radną została wybrana:
― SALWA Elżbieta Marzena,
z listy nr 14
KW STOWARZ. ROZWOJU NA RZECZ GMINY KREMPNA.
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 93;
4) karty do głosowania wydano 61 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 61;
6) głosów ważnych oddano 57;
7) radnym został wybrany:
― GRACOŃ Piotr Jarosław,

z listy nr 14

KW STOWARZ. ROZWOJU NA RZECZ GMINY KREMPNA.

15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 90;
4) karty do głosowania wydano 40 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 40;
6) głosów ważnych oddano 39;
7) radnym został wybrany:
― BIAŁOŃ Grzegorz Paweł,
z listy nr 14
KW STOWARZ. ROZWOJU NA RZECZ GMINY KREMPNA.

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 4.
Wybory do Rady Powiatu w Jaśle
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 93772.
3. Karty do głosowania wydano 47875 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 47764 osób, to jest
50,94% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 45506, to jest 95,27% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 2258, to jest 4,73% 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 1042, to jest 46,15% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1216, to jest
53,85% 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 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2) lista nr 12
3) lista nr 13

KWW PSPP;
KWW SDM.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 4 mandaty:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8991;
4) głosów ważnych oddano 8562;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― MUZYKA Jan Józef,
― ROSÓŁ Józef Franciszek,
― PERS Grzegorz Stanisław;
b) lista nr 13 ― KWW SDM uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― MIŚKOWICZ Franciszek;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 33
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1715207.
3. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,

niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
2)

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 8 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 202127;
4) głosów ważnych oddano 187461;
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:
― SOBIERAJ Dariusz Wojciech;
b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PIKUL Antoni Stanisław;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 6 mandatów;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BORCZ Jerzy,
― KUROWSKA Maria Stanisława,
― ZAJĄC Wojciech Stanisław,
― DROZD Adam Tomasz,
― ŁUKASZYK Dorota,
― ŚNIEŻEK Adam Walenty;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy
w Rzeszowie I
/-/ Marcin Dudzik

m. Krosno

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W RZESZOWIE I
z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego
[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 Rzeszowie I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 182 rad, z czego:
1) do 160 rad gmin, z tego:
a) do 138 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 22 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 21 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
2. Wybierano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3. Wybrano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2245 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 2005 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 240 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 138 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono
2070 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 2070 radnych spośród 5314 kandydatów zgłoszonych przez 441 komitetów
wyborczych, w tym 369 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 2070 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 894212 osób, w tym 19 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 487613 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 487318 osób, to jest
54,50% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 476917, to jest 97,87% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10401, to jest 2,13% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2732, to jest 26,27% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 7669, to jest
73,73% 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 1830 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 240 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 1140 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 22 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 78 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 472 radnych spośród 2208 kandydatów zgłoszonych na 287 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 472 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 718255 osób, w tym 12 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 375248 osobom, w tym 8 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 374857 osób, to jest
52,19% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 363416, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 11441, to jest 3,05% 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 5891, to jest 51,49% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5550, to jest
48,51% 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 78 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 574 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 21 rad powiatów, w których utworzono 92 okręgi wyborcze.
2. Wybierano 431 radnych spośród 2273 kandydatów zgłoszonych na 357 listach
kandydatów przez 60 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 431 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1441405 osób.
5. Karty do głosowania wydano 767669 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 766786 osób, to jest
53,20% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 728406, to jest 94,99% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 38380, to jest 5,01% 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 21279, to jest 55,44% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17101, to jest
44,56% ogólnej liczby głosów nieważnych,

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 92 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1610 obwodach głosowania.
3)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego utworzono 5
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 33 radnych spośród 406 kandydatów zgłoszonych na 53 listach kandydatów
przez 11 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 33 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1715207 osób.
5. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział II
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców
Rozdział 8.
Wybory do Rady Miasta Krosna

Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 37773.
3. Karty do głosowania wydano 18984 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 18980 osób, to jest
50,25% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 18666, to jest 98,35% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 314, to jest 1,65% 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 207, to jest 65,92% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 107, to jest
34,08% 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 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
2) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
3) lista nr 12
KW STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW KROSNA;
4) lista nr 13
KWW SAMORZĄDNE KROSNO PIOTRA PRZYTOCKIEGO.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12724;
4) karty do głosowania wydano 6515 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6514;
6) głosów ważnych oddano 6423;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:

― GUZIK Paulina Anna,
― MAZUR Kazimierz,
― SZELIGA Małgorzata Eugenia;
b) lista nr 13 ― KWW SAMORZĄDNE KROSNO PIOTRA PRZYTOCKIEGO
uzyskała 4 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BARAN Bronisław,
― CZAJA Stanisław,
― DUBIEL Anna Teresa,
― GRUDYSZ Piotr Arkadiusz;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13431;
4) karty do głosowania wydano 6567 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6565;
6) głosów ważnych oddano 6454;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― UNGEHEUER Zbigniew Józef;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BABINETZ Krzysztof Stanisław,
― KRZANOWSKI Paweł Tomasz,
― PRZYBYSZ Adam;
c) lista nr 13 ― KWW SAMORZĄDNE KROSNO PIOTRA PRZYTOCKIEGO
uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― HANUSEK Robert,
― NIEPOKÓJ Marcin Robert,
― PRZYTOCKI Piotr Marian;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11618;
4) karty do głosowania wydano 5902 osobom;

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5901;
6) głosów ważnych oddano 5789;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― BIAŁY Tomasz;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― SKIBA Adam,
― BĘBEN Sławomir,
― BYCZYŃSKI Wojciech;
c) lista nr 13 ― KWW SAMORZĄDNE KROSNO PIOTRA PRZYTOCKIEGO
uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― KUBIT Zbigniew,
― RACHWAŁ Grzegorz Maciej,
― SOLIŃSKI Tomasz Marian;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 33
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1715207.
3. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% ogólnej liczby głosów nieważnych,

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 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
3)

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 8 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 202127;
4) głosów ważnych oddano 187461;
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:
― SOBIERAJ Dariusz Wojciech;
b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PIKUL Antoni Stanisław;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 6 mandatów;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BORCZ Jerzy,
― KUROWSKA Maria Stanisława,
― ZAJĄC Wojciech Stanisław,
― DROZD Adam Tomasz,
― ŁUKASZYK Dorota,
― ŚNIEŻEK Adam Walenty;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy

w Rzeszowie I
/-/ Marcin Dudzik

gm. Krościenko Wyżne

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W RZESZOWIE I
z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego
[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 Rzeszowie I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 182 rad, z czego:
1) do 160 rad gmin, z tego:
a) do 138 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 22 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 21 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
2. Wybierano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3. Wybrano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2245 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 2005 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 240 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 138 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono
2070 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 2070 radnych spośród 5314 kandydatów zgłoszonych przez 441 komitetów
wyborczych, w tym 369 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 2070 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 894212 osób, w tym 19 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 487613 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 487318 osób, to jest
54,50% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 476917, to jest 97,87% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10401, to jest 2,13% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2732, to jest 26,27% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 7669, to jest
73,73% 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 1830 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 240 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 1140 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 22 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 78 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 472 radnych spośród 2208 kandydatów zgłoszonych na 287 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 472 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 718255 osób, w tym 12 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 375248 osobom, w tym 8 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 374857 osób, to jest
52,19% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 363416, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 11441, to jest 3,05% 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 5891, to jest 51,49% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5550, to jest
48,51% 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 78 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 574 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 21 rad powiatów, w których utworzono 92 okręgi wyborcze.
2. Wybierano 431 radnych spośród 2273 kandydatów zgłoszonych na 357 listach
kandydatów przez 60 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 431 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1441405 osób.
5. Karty do głosowania wydano 767669 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 766786 osób, to jest
53,20% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 728406, to jest 94,99% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 38380, to jest 5,01% 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 21279, to jest 55,44% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17101, to jest
44,56% ogólnej liczby głosów nieważnych,

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 92 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1610 obwodach głosowania.
3)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego utworzono 5
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 33 radnych spośród 406 kandydatów zgłoszonych na 53 listach kandydatów
przez 11 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 33 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1715207 osób.
5. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
Rozdział 63.
Wybory do Rady Gminy Krościenko Wyżne
Oddział 1.
Dane ogólne

Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4158.
Karty do głosowania wydano 2394 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2394 osób, to jest
57,58% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 2333, to jest 97,45% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 61, to jest 2,55% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 11, to jest 18,03% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 50, to jest
81,97% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0,
to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 6, w którym
zarejestrowano jednego kandydata.
1.
2.
3.
4.

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 271;
4) karty do głosowania wydano 142 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142;
6) głosów ważnych oddano 140;
7) radnym został wybrany:
― LIPUT Stefan,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 287;
4) karty do głosowania wydano 161 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161;
6) głosów ważnych oddano 159;
7) radnym został wybrany:
― PUDŁOWSKI Bolesław Jan,
z listy nr 13
KWW FORUM SAMORZĄDOWE KROŚCIENKO WYŻNE.

3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 281;
4) karty do głosowania wydano 153 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153;
6) głosów ważnych oddano 147;
7) radnym został wybrany:
― SUCH Eugeniusz Józef,
z listy nr 13
KWW FORUM SAMORZĄDOWE KROŚCIENKO WYŻNE.
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 309;
4) karty do głosowania wydano 192 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 192;
6) głosów ważnych oddano 188;
7) radnym został wybrany:
― HOMOTNIK Dariusz,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 333;
4) karty do głosowania wydano 161 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161;
6) głosów ważnych oddano 160;
7) radną została wybrana:
― KIELAR Marzena Barbara,
z listy nr 13
KWW FORUM SAMORZĄDOWE KROŚCIENKO WYŻNE.
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― WIERDAK Stanisław Michał,
z listy nr 13
KWW FORUM SAMORZĄDOWE KROŚCIENKO WYŻNE.
7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 289;
4) karty do głosowania wydano 164 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164;
6) głosów ważnych oddano 162;
7) radnym został wybrany:
― LIPUT Mateusz,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 324;
4) karty do głosowania wydano 177 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 178;
6) głosów ważnych oddano 173;
7) radnym został wybrany:
― WOJTUŃ Robert,
z listy nr 13
KWW FORUM SAMORZĄDOWE KROŚCIENKO WYŻNE.
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 289;
4) karty do głosowania wydano 185 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185;
6) głosów ważnych oddano 179;
7) radnym został wybrany:
― LORENS Piotr,
z listy nr 13
KWW FORUM SAMORZĄDOWE KROŚCIENKO WYŻNE.
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 275;
4) karty do głosowania wydano 164 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163;
6) głosów ważnych oddano 158;
7) radnym został wybrany:
― LENART Zenon Józef,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 305;
4) karty do głosowania wydano 163 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163;
6) głosów ważnych oddano 162;
7) radnym został wybrany:
― NIŻNIK Tomasz Marcin,
z listy nr 13
KWW FORUM SAMORZĄDOWE KROŚCIENKO WYŻNE.
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 305;
4) karty do głosowania wydano 180 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 180;
6) głosów ważnych oddano 169;
7) radną została wybrana:
― PRZYMUSIŃSKA Aleksandra Joanna,
z listy nr 13
KWW FORUM SAMORZĄDOWE KROŚCIENKO WYŻNE.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 287;
4) karty do głosowania wydano 175 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 174;
6) głosów ważnych oddano 172;
7) radnym został wybrany:
― PODKUL Krzysztof,
z listy nr 13
KWW FORUM SAMORZĄDOWE KROŚCIENKO WYŻNE.
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 318;
4) karty do głosowania wydano 194 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 195;
6) głosów ważnych oddano 186;
7) radną została wybrana:
― NAJBAR Beata Elżbieta,

z listy nr 10

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 285;
4) karty do głosowania wydano 183 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183;
6) głosów ważnych oddano 178;
7) radną została wybrana:
― BYSTRAŃSKA Małgorzata,
z listy nr 13
KWW FORUM SAMORZĄDOWE KROŚCIENKO WYŻNE.

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 6.
Wybory do Rady Powiatu Krośnieńskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 90713.
3. Karty do głosowania wydano 47162 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 47135 osób, to jest
51,96% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 44975, to jest 95,42% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 2160, to jest 4,58% 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 1379, to jest 63,84% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 781, to jest
36,16% 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 DLA POWIATU.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 4 mandaty:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8951;
4) głosów ważnych oddano 8553;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― GUZIK Andrzej,
― AFTANAS Marek Jan,
― SIENIAWSKI Tomasz;
b) lista nr 12 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE DLA POWIATU
uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― SIRKO Teresa;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 33
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1715207.
3. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:

postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
1)

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 8 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 202127;
4) głosów ważnych oddano 187461;
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:
― SOBIERAJ Dariusz Wojciech;
b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PIKUL Antoni Stanisław;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 6 mandatów;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BORCZ Jerzy,
― KUROWSKA Maria Stanisława,
― ZAJĄC Wojciech Stanisław,
― DROZD Adam Tomasz,
― ŁUKASZYK Dorota,
― ŚNIEŻEK Adam Walenty;

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Rzeszowie I
/-/ Marcin Dudzik

gm. Miejsce Piastowe

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W RZESZOWIE I
z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego
[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 Rzeszowie I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 182 rad, z czego:
1) do 160 rad gmin, z tego:
a) do 138 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 22 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 21 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
2. Wybierano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3. Wybrano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2245 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 2005 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 240 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 138 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono
2070 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 2070 radnych spośród 5314 kandydatów zgłoszonych przez 441 komitetów
wyborczych, w tym 369 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 2070 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 894212 osób, w tym 19 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 487613 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 487318 osób, to jest
54,50% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 476917, to jest 97,87% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10401, to jest 2,13% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2732, to jest 26,27% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 7669, to jest
73,73% 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 1830 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 240 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 1140 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 22 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 78 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 472 radnych spośród 2208 kandydatów zgłoszonych na 287 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 472 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 718255 osób, w tym 12 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 375248 osobom, w tym 8 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 374857 osób, to jest
52,19% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 363416, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 11441, to jest 3,05% 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 5891, to jest 51,49% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5550, to jest
48,51% 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 78 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 574 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 21 rad powiatów, w których utworzono 92 okręgi wyborcze.
2. Wybierano 431 radnych spośród 2273 kandydatów zgłoszonych na 357 listach
kandydatów przez 60 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 431 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1441405 osób.
5. Karty do głosowania wydano 767669 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 766786 osób, to jest
53,20% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 728406, to jest 94,99% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 38380, to jest 5,01% 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 21279, to jest 55,44% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17101, to jest
44,56% ogólnej liczby głosów nieważnych,

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 92 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1610 obwodach głosowania.
3)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego utworzono 5
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 33 radnych spośród 406 kandydatów zgłoszonych na 53 listach kandydatów
przez 11 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 33 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1715207 osób.
5. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
Rozdział 78.
Wybory do Rady Gminy Miejsce Piastowe
Oddział 1.
Dane ogólne

Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11238.
Karty do głosowania wydano 6402 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6403 osób, to jest
56,98% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 6259, to jest 97,75% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 144, to jest 2,25% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 30, to jest 20,83% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 114, to jest
79,17% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0,
to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
1.
2.
3.
4.

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 957;
4) karty do głosowania wydano 615 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 615;
6) głosów ważnych oddano 604;
7) radnym został wybrany:
― LENIK Janusz,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 963;
4) karty do głosowania wydano 549 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 547;
6) głosów ważnych oddano 535;
7) radnym został wybrany:
― STAROŃ Robert,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 815;
4) karty do głosowania wydano 424 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 424;
6) głosów ważnych oddano 412;
7) radnym został wybrany:
― HABRAT Grzegorz,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 673;
4) karty do głosowania wydano 379 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 379;
6) głosów ważnych oddano 365;
7) radnym został wybrany:
― KILAROWSKI Piotr Bronisław,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 831;
4) karty do głosowania wydano 495 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 494;
6) głosów ważnych oddano 478;
7) radnym został wybrany:
― URYNOWICZ Wojciech,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 876;
4) karty do głosowania wydano 483 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 484;
6) głosów ważnych oddano 472;
7) radną została wybrana:
― PYTEL Iwona Ewa,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 616;
4) karty do głosowania wydano 350 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 350;
6) głosów ważnych oddano 346;
7) radnym został wybrany:
― JABŁOŃSKI Krzysztof Daniel,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 643;
4) karty do głosowania wydano 377 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 377;
6) głosów ważnych oddano 371;
7) radnym został wybrany:
― WĘGRZYN Szymon Jan,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 660;
4) karty do głosowania wydano 342 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 342;
6) głosów ważnych oddano 339;
7) radnym został wybrany:
― WDOWIARZ Jerzy Bogdan,
z listy nr 13
KWW „WSPÓLNA GMINA 2023”.
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 653;
4) karty do głosowania wydano 343 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 342;
6) głosów ważnych oddano 339;
7) radną została wybrana:
― GLAZER Maria,

z listy nr 13

KWW „WSPÓLNA GMINA 2023”.

11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 742;
4) karty do głosowania wydano 409 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 408;
6) głosów ważnych oddano 397;
7) radną została wybrana:
― DROZD Teresa,
z listy nr 13
KWW „WSPÓLNA GMINA 2023”.
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 804;
4) karty do głosowania wydano 472 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 472;
6) głosów ważnych oddano 469;
7) radnym został wybrany:
― HABRAT Wiesław,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 730;
4) karty do głosowania wydano 445 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 448;
6) głosów ważnych oddano 434;
7) radnym został wybrany:
― SKWARA Wiktor Jan,
z listy nr 13
KWW „WSPÓLNA GMINA 2023”.
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 711;
4) karty do głosowania wydano 349 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 351;
6) głosów ważnych oddano 332;

7) radną została wybrana:
― SKWARA Małgorzata,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 564;
4) karty do głosowania wydano 370 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 370;
6) głosów ważnych oddano 366;
7) radnym został wybrany:
― SIDOR Radosław,
z listy nr 13
KWW „WSPÓLNA GMINA 2023”.

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 6.
Wybory do Rady Powiatu Krośnieńskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 90713.
3. Karty do głosowania wydano 47162 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 47135 osób, to jest
51,96% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 44975, to jest 95,42% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 2160, to jest 4,58% 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 1379, to jest 63,84% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 781, to jest
36,16% 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 DLA POWIATU.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 4 mandaty:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8951;
4) głosów ważnych oddano 8553;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― GUZIK Andrzej,
― AFTANAS Marek Jan,
― SIENIAWSKI Tomasz;
b) lista nr 12 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE DLA POWIATU
uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― SIRKO Teresa;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 33
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1715207.
3. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.

5. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 8 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 202127;
4) głosów ważnych oddano 187461;
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:
― SOBIERAJ Dariusz Wojciech;
b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PIKUL Antoni Stanisław;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 6 mandatów;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BORCZ Jerzy,
― KUROWSKA Maria Stanisława,
― ZAJĄC Wojciech Stanisław,

― DROZD Adam Tomasz,
― ŁUKASZYK Dorota,
― ŚNIEŻEK Adam Walenty;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Rzeszowie I
/-/ Marcin Dudzik

gm. Nowy Żmigród

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W RZESZOWIE I
z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego
[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 Rzeszowie I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 182 rad, z czego:
1) do 160 rad gmin, z tego:
a) do 138 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 22 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 21 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
2. Wybierano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3. Wybrano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2245 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 2005 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 240 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 138 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono
2070 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 2070 radnych spośród 5314 kandydatów zgłoszonych przez 441 komitetów
wyborczych, w tym 369 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 2070 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 894212 osób, w tym 19 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 487613 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 487318 osób, to jest
54,50% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 476917, to jest 97,87% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10401, to jest 2,13% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2732, to jest 26,27% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 7669, to jest
73,73% 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 1830 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 240 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 1140 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 22 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 78 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 472 radnych spośród 2208 kandydatów zgłoszonych na 287 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 472 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 718255 osób, w tym 12 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 375248 osobom, w tym 8 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 374857 osób, to jest
52,19% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 363416, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 11441, to jest 3,05% 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 5891, to jest 51,49% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5550, to jest
48,51% 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 78 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 574 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 21 rad powiatów, w których utworzono 92 okręgi wyborcze.
2. Wybierano 431 radnych spośród 2273 kandydatów zgłoszonych na 357 listach
kandydatów przez 60 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 431 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1441405 osób.
5. Karty do głosowania wydano 767669 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 766786 osób, to jest
53,20% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 728406, to jest 94,99% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 38380, to jest 5,01% 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 21279, to jest 55,44% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17101, to jest
44,56% ogólnej liczby głosów nieważnych,

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 92 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1610 obwodach głosowania.
3)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego utworzono 5
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 33 radnych spośród 406 kandydatów zgłoszonych na 53 listach kandydatów
przez 11 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 33 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1715207 osób.
5. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
Rozdział 84.
Wybory do Rady Gminy Nowy Żmigród
Oddział 1.
Dane ogólne

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7556, w tym 1 obywatel Unii
Europejskiej niebędący obywatelem polskim.
3. Karty do głosowania wydano 4188 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej
niebędącemu obywatelem polskim.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4190 osób, to jest
55,45% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 4096, to jest 97,76% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 94, to jest 2,24% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 36, to jest 38,30% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58, to jest
61,70% 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 572;
4) karty do głosowania wydano 352 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 352;
6) głosów ważnych oddano 345;
7) radnym został wybrany:
― KUDŁATY Piotr Michał,
z listy nr 14
KWW WÓJTA GRZEGORZA BARY.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 618;
4) karty do głosowania wydano 354 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 354;
6) głosów ważnych oddano 345;
7) radnym został wybrany:
― SMYKA Mateusz Edmund,
z listy nr 20
KWW ROZWÓJ NOWEGO ŻMIGRODU.

3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 517;
4) karty do głosowania wydano 298 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 298;
6) głosów ważnych oddano 296;
7) radnym został wybrany:
― KUZNECKI Michał Andrzej,
z listy nr 17
KWW SDM.
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 499;
4) karty do głosowania wydano 278 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 278;
6) głosów ważnych oddano 272;
7) radnym został wybrany:
― SUSKI Piotr Grzegorz,
z listy nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL.
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 511;
4) karty do głosowania wydano 290 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 290;
6) głosów ważnych oddano 283;
7) radnym został wybrany:
― MUNIA Grzegorz Edward,
z listy nr 18
KWW GRZEGORZA MUNI.
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 529;
4) karty do głosowania wydano 302 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 302;
6) głosów ważnych oddano 297;
7) radnym został wybrany:
― KSIĄŻKIEWICZ Zenon Stanisław,

z listy nr 2

KOMITET WYBORCZY PSL.

7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 729;
4) karty do głosowania wydano 337 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 337;
6) głosów ważnych oddano 329;
7) radnym został wybrany:
― JANUSZ Krzysztof Mariusz,
z listy nr 14
KWW WÓJTA GRZEGORZA BARY.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 395;
4) karty do głosowania wydano 175 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 175;
6) głosów ważnych oddano 171;
7) radnym został wybrany:
― CZAJKOWSKI Tadeusz Andrzej,
z listy nr 14
KWW WÓJTA GRZEGORZA BARY.
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 574;
4) karty do głosowania wydano 346 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 346;
6) głosów ważnych oddano 343;
7) radnym został wybrany:
― STRZELEC Henryk,
z listy nr 14
KWW WÓJTA GRZEGORZA BARY.
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 531;
4) karty do głosowania wydano 290 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 290;
6) głosów ważnych oddano 279;

7) radną została wybrana:
― HOMLAK Maria,
z listy nr 14
KWW WÓJTA GRZEGORZA BARY.
11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 360;
4) karty do głosowania wydano 209 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 209;
6) głosów ważnych oddano 202;
7) radną została wybrana:
― MUCHA Wioleta Edyta,
z listy nr 14
KWW WÓJTA GRZEGORZA BARY.
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 312;
4) karty do głosowania wydano 195 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 196;
6) głosów ważnych oddano 193;
7) radnym został wybrany:
― HAROWICZ Adam Andrzej,
z listy nr 22
KWW RAZEM DLA POWIATU JASIELSKIEGO.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 592, w tym 1 obywatel Unii
Europejskiej niebędący obywatelem polskim;
4) karty do głosowania wydano 374 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej
niebędącemu obywatelem polskim;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 374;
6) głosów ważnych oddano 370;
7) radnym został wybrany:
― BĘBEN Ryszard,
z listy nr 19
KWW RYSZARDA BĘBNA.
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 432;
4) karty do głosowania wydano 212 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 213;
6) głosów ważnych oddano 200;
7) radnym został wybrany:
― MROCZKA Andrzej Bolesław,
z listy nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL.
15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 385;
4) karty do głosowania wydano 176 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 176;
6) głosów ważnych oddano 171;
7) radnym został wybrany:
― ŹREBIEC Tadeusz,
z listy nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL.

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 4.
Wybory do Rady Powiatu w Jaśle
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 93772.
3. Karty do głosowania wydano 47875 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 47764 osób, to jest
50,94% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 45506, to jest 95,27% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 2258, to jest 4,73% 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 1042, to jest 46,15% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1216, to jest
53,85% ogólnej liczby głosów nieważnych,

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 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
2) lista nr 12
KWW PSPP;
3) lista nr 13
KWW SDM.
3)

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 4 mandaty:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8991;
4) głosów ważnych oddano 8562;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― MUZYKA Jan Józef,
― ROSÓŁ Józef Franciszek,
― PERS Grzegorz Stanisław;
b) lista nr 13 ― KWW SDM uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― MIŚKOWICZ Franciszek;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 33
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1715207.
3. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.

5. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 8 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 202127;
4) głosów ważnych oddano 187461;
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:
― SOBIERAJ Dariusz Wojciech;
b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PIKUL Antoni Stanisław;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 6 mandatów;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BORCZ Jerzy,
― KUROWSKA Maria Stanisława,
― ZAJĄC Wojciech Stanisław,

― DROZD Adam Tomasz,
― ŁUKASZYK Dorota,
― ŚNIEŻEK Adam Walenty;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Rzeszowie I
/-/ Marcin Dudzik

gm. Nozdrzec

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W RZESZOWIE I
z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego
[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 Rzeszowie I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 182 rad, z czego:
1) do 160 rad gmin, z tego:
a) do 138 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 22 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 21 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
2. Wybierano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3. Wybrano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2245 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 2005 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 240 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 138 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono
2070 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 2070 radnych spośród 5314 kandydatów zgłoszonych przez 441 komitetów
wyborczych, w tym 369 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 2070 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 894212 osób, w tym 19 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 487613 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 487318 osób, to jest
54,50% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 476917, to jest 97,87% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10401, to jest 2,13% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2732, to jest 26,27% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 7669, to jest
73,73% 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 1830 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 240 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 1140 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 22 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 78 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 472 radnych spośród 2208 kandydatów zgłoszonych na 287 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 472 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 718255 osób, w tym 12 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 375248 osobom, w tym 8 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 374857 osób, to jest
52,19% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 363416, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 11441, to jest 3,05% 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 5891, to jest 51,49% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5550, to jest
48,51% 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 78 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 574 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 21 rad powiatów, w których utworzono 92 okręgi wyborcze.
2. Wybierano 431 radnych spośród 2273 kandydatów zgłoszonych na 357 listach
kandydatów przez 60 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 431 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1441405 osób.
5. Karty do głosowania wydano 767669 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 766786 osób, to jest
53,20% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 728406, to jest 94,99% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 38380, to jest 5,01% 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 21279, to jest 55,44% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17101, to jest
44,56% ogólnej liczby głosów nieważnych,

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 92 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1610 obwodach głosowania.
3)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego utworzono 5
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 33 radnych spośród 406 kandydatów zgłoszonych na 53 listach kandydatów
przez 11 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 33 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1715207 osób.
5. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
Rozdział 85.
Wybory do Rady Gminy Nozdrzec
Oddział 1.
Dane ogólne

Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6675.
Karty do głosowania wydano 3577 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3577 osób, to jest
53,59% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 3463, to jest 96,81% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 114, to jest 3,19% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 30, to jest 26,32% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 84, to jest
73,68% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0,
to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
1.
2.
3.
4.

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 598;
4) karty do głosowania wydano 351 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 351;
6) głosów ważnych oddano 318;
7) radnym został wybrany:
― BARAN Grzegorz Stanisław,
z listy nr 17
KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 482;
4) karty do głosowania wydano 290 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 290;
6) głosów ważnych oddano 288;
7) radnym został wybrany:
― ZABÓJ Marian Andrzej,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 408;
4) karty do głosowania wydano 238 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 238;
6) głosów ważnych oddano 231;
7) radnym został wybrany:
― DUDA Edward,
z listy nr 16
KWW WSPÓLNIE DLA GMINY NOZDRZEC.
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 319;
4) karty do głosowania wydano 183 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183;
6) głosów ważnych oddano 176;
7) radnym został wybrany:
― SZPIECH Stanisław,
z listy nr 18
KWW PDH.
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 485;
4) karty do głosowania wydano 269 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 269;
6) głosów ważnych oddano 264;
7) radnym został wybrany:
― SKUBISZ Adrian Jarosław,
z listy nr 19
KWW WARA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ.
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 415;
4) karty do głosowania wydano 252 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 252;
6) głosów ważnych oddano 249;
7) radnym został wybrany:
― WAWCZAK Zygmunt Józef,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 502;
4) karty do głosowania wydano 267 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 267;
6) głosów ważnych oddano 264;
7) radnym został wybrany:
― ZAWADZKI Krzysztof Stanisław,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 505;
4) karty do głosowania wydano 274 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 274;
6) głosów ważnych oddano 258;
7) radną została wybrana:
― GŁADYSZ Grażyna,
z listy nr 16
KWW WSPÓLNIE DLA GMINY NOZDRZEC.
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 459;
4) karty do głosowania wydano 196 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 196;
6) głosów ważnych oddano 189;
7) radnym został wybrany:
― SZPIECH Zbigniew,
z listy nr 17
KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC.
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 424;
4) karty do głosowania wydano 238 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 238;
6) głosów ważnych oddano 229;
7) radną została wybrana:
― SKÓRSKA Anna,

z listy nr 17

KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC.

11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 450;
4) karty do głosowania wydano 198 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 198;
6) głosów ważnych oddano 194;
7) radnym został wybrany:
― BOBOLA Sylwester,
z listy nr 17
KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC.
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 287;
4) karty do głosowania wydano 163 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163;
6) głosów ważnych oddano 160;
7) radnym został wybrany:
― OGRODNIK Piotr,
z listy nr 16
KWW WSPÓLNIE DLA GMINY NOZDRZEC.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 515;
4) karty do głosowania wydano 259 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 259;
6) głosów ważnych oddano 256;
7) radnym został wybrany:
― POTOCZNY Stanisław,
z listy nr 17
KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC.
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 564;
4) karty do głosowania wydano 243 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 243;
6) głosów ważnych oddano 233;

7) radnym został wybrany:
― DAŃKO Stanisław,
z listy nr 17
KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC.
15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 262;
4) karty do głosowania wydano 156 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 156;
6) głosów ważnych oddano 154;
7) radnym został wybrany:
― KURDZIEL Krzysztof,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 1.
Wybory do Rady Powiatu w Brzozowie
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 19
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 53236.
3. Karty do głosowania wydano 28181 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 28173 osób, to jest
52,92% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 26432, to jest 93,82% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 1741, to jest 6,18% 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 970, to jest 55,72% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 771, to jest
44,28% 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 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
3) lista nr 12
KWW ZIEMIA BRZOZOWSKA;
4) lista nr 13
KWW PGB;
5) lista nr 14
KWW ZMIANA DLA ROZWOJU.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7142;
4) głosów ważnych oddano 6601;
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:
― GŁADYSZ Zdzisław;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― MARCHEL Wiesław;
c) lista nr 13 ― KWW PGB uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― ADAMSKI Jacek Zbigniew,
― BARĆ Mieczysław Sylwester;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 33
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1715207.
3. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 8 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 202127;
4) głosów ważnych oddano 187461;
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:
― SOBIERAJ Dariusz Wojciech;
b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PIKUL Antoni Stanisław;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 6 mandatów;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BORCZ Jerzy,

― KUROWSKA Maria Stanisława,
― ZAJĄC Wojciech Stanisław,
― DROZD Adam Tomasz,
― ŁUKASZYK Dorota,
― ŚNIEŻEK Adam Walenty;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Rzeszowie I
/-/ Marcin Dudzik

gm. Osiek Jasielski

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W RZESZOWIE I
z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego
[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 Rzeszowie I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 182 rad, z czego:
1) do 160 rad gmin, z tego:
a) do 138 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 22 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 21 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
2. Wybierano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3. Wybrano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2245 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 2005 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 240 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 138 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono
2070 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 2070 radnych spośród 5314 kandydatów zgłoszonych przez 441 komitetów
wyborczych, w tym 369 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 2070 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 894212 osób, w tym 19 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 487613 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 487318 osób, to jest
54,50% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 476917, to jest 97,87% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10401, to jest 2,13% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2732, to jest 26,27% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 7669, to jest
73,73% 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 1830 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 240 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 1140 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 22 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 78 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 472 radnych spośród 2208 kandydatów zgłoszonych na 287 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 472 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 718255 osób, w tym 12 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 375248 osobom, w tym 8 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 374857 osób, to jest
52,19% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 363416, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 11441, to jest 3,05% 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 5891, to jest 51,49% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5550, to jest
48,51% 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 78 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 574 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 21 rad powiatów, w których utworzono 92 okręgi wyborcze.
2. Wybierano 431 radnych spośród 2273 kandydatów zgłoszonych na 357 listach
kandydatów przez 60 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 431 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1441405 osób.
5. Karty do głosowania wydano 767669 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 766786 osób, to jest
53,20% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 728406, to jest 94,99% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 38380, to jest 5,01% 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 21279, to jest 55,44% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17101, to jest
44,56% ogólnej liczby głosów nieważnych,

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 92 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1610 obwodach głosowania.
3)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego utworzono 5
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 33 radnych spośród 406 kandydatów zgłoszonych na 53 listach kandydatów
przez 11 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 33 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1715207 osób.
5. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
Rozdział 89.
Wybory do Rady Gminy Osiek Jasielski
Oddział 1.
Dane ogólne

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4306, w tym 1 obywatel Unii
Europejskiej niebędący obywatelem polskim.
3. Karty do głosowania wydano 2425 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej
niebędącemu obywatelem polskim.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2424 osób, to jest
56,29% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 2365, to jest 97,57% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 59, to jest 2,43% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 21, to jest 35,59% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 38, to jest
64,41% 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 192;
4) karty do głosowania wydano 122 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122;
6) głosów ważnych oddano 117;
7) radnym został wybrany:
― GORTAD Łukasz Artur,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 390;
4) karty do głosowania wydano 212 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 212;
6) głosów ważnych oddano 208;
7) radnym został wybrany:
― WOJDACZ Piotr Paweł,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 356;
4) karty do głosowania wydano 210 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 210;
6) głosów ważnych oddano 201;
7) radnym został wybrany:
― KICILIŃSKI Krzysztof Władysław,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 307;
4) karty do głosowania wydano 185 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185;
6) głosów ważnych oddano 178;
7) radnym został wybrany:
― BREJ Dariusz Krzysztof,
z listy nr 15
KW WOLNI I SOLIDARNI.
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 292;
4) karty do głosowania wydano 198 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 198;
6) głosów ważnych oddano 194;
7) radnym został wybrany:
― CIUŁA Paweł Józef,
z listy nr 15
KW WOLNI I SOLIDARNI.
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 256;
4) karty do głosowania wydano 116 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 116;
6) głosów ważnych oddano 112;
7) radnym został wybrany:
― ROPA Tomasz Marcin,

z listy nr 10

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 221;
4) karty do głosowania wydano 121 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 121;
6) głosów ważnych oddano 120;
7) radnym został wybrany:
― SOCHA Daniel,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 276;
4) karty do głosowania wydano 148 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 148;
6) głosów ważnych oddano 142;
7) radnym został wybrany:
― ŹREBIEC Tomasz Franciszek,
z listy nr 14
KWW PSPP.
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 334;
4) karty do głosowania wydano 195 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 195;
6) głosów ważnych oddano 193;
7) radnym został wybrany:
― PEPERA Mariusz Władysław,
z listy nr 14
KWW PSPP.
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 316;
4) karty do głosowania wydano 160 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160;
6) głosów ważnych oddano 157;

7) radną została wybrana:
― GUMIENNA Henryka Maria,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 336;
4) karty do głosowania wydano 182 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182;
6) głosów ważnych oddano 178;
7) radnym został wybrany:
― GUMIENNY Tadeusz,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 296, w tym 1 obywatel Unii
Europejskiej niebędący obywatelem polskim;
4) karty do głosowania wydano 161 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej
niebędącemu obywatelem polskim;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160;
6) głosów ważnych oddano 155;
7) radnym został wybrany:
― KURCZ Piotr Paweł,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 231;
4) karty do głosowania wydano 134 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 134;
6) głosów ważnych oddano 131;
7) radnym został wybrany:
― WYGONIK Kazimierz Józef,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 247;
4) karty do głosowania wydano 141 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 141;
6) głosów ważnych oddano 141;
7) radnym został wybrany:
― ZAGÓRSKI Mariusz Grzegorz,
z listy nr 15
KW WOLNI I SOLIDARNI.
15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 256;
4) karty do głosowania wydano 140 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 140;
6) głosów ważnych oddano 138;
7) radnym został wybrany:
― KIEŁBASA Marek Grzegorz,
z listy nr 15
KW WOLNI I SOLIDARNI.

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 4.
Wybory do Rady Powiatu w Jaśle
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 93772.
3. Karty do głosowania wydano 47875 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 47764 osób, to jest
50,94% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 45506, to jest 95,27% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 2258, to jest 4,73% 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 1042, to jest 46,15% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1216, to jest
53,85% ogólnej liczby głosów nieważnych,

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 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
2) lista nr 12
KWW PSPP;
3) lista nr 13
KWW SDM.
3)

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6337;
4) głosów ważnych oddano 6011;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― LISOWSKI Ryszard,
― BACIAK Irena Bożena;
b) lista nr 13 ― KWW SDM uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― ZWIERZYŃSKI Antoni;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 33
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1715207.
3. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.

6. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 8 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 202127;
4) głosów ważnych oddano 187461;
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:
― SOBIERAJ Dariusz Wojciech;
b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PIKUL Antoni Stanisław;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 6 mandatów;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BORCZ Jerzy,
― KUROWSKA Maria Stanisława,
― ZAJĄC Wojciech Stanisław,
― DROZD Adam Tomasz,

― ŁUKASZYK Dorota,
― ŚNIEŻEK Adam Walenty;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Rzeszowie I
/-/ Marcin Dudzik

gm. Rymanów

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W RZESZOWIE I
z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego
[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 Rzeszowie I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 182 rad, z czego:
1) do 160 rad gmin, z tego:
a) do 138 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 22 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 21 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
2. Wybierano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3. Wybrano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2245 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 2005 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 240 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 138 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono
2070 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 2070 radnych spośród 5314 kandydatów zgłoszonych przez 441 komitetów
wyborczych, w tym 369 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 2070 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 894212 osób, w tym 19 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 487613 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 487318 osób, to jest
54,50% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 476917, to jest 97,87% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10401, to jest 2,13% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2732, to jest 26,27% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 7669, to jest
73,73% 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 1830 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 240 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 1140 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 22 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 78 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 472 radnych spośród 2208 kandydatów zgłoszonych na 287 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 472 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 718255 osób, w tym 12 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 375248 osobom, w tym 8 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 374857 osób, to jest
52,19% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 363416, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 11441, to jest 3,05% 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 5891, to jest 51,49% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5550, to jest
48,51% 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 78 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 574 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 21 rad powiatów, w których utworzono 92 okręgi wyborcze.
2. Wybierano 431 radnych spośród 2273 kandydatów zgłoszonych na 357 listach
kandydatów przez 60 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 431 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1441405 osób.
5. Karty do głosowania wydano 767669 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 766786 osób, to jest
53,20% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 728406, to jest 94,99% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 38380, to jest 5,01% 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 21279, to jest 55,44% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17101, to jest
44,56% ogólnej liczby głosów nieważnych,

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 92 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1610 obwodach głosowania.
3)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego utworzono 5
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 33 radnych spośród 406 kandydatów zgłoszonych na 53 listach kandydatów
przez 11 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 33 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1715207 osób.
5. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
Rozdział 110.
Wybory do Rady Miejskiej w Rymanowie
Oddział 1.
Dane ogólne

Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8967.
Karty do głosowania wydano 4361 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4361 osób, to jest
48,63% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 4254, to jest 97,55% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 107, to jest 2,45% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 36, to jest 33,64% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71, to jest
66,36% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0,
to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 6, nr 8, nr 9,
nr 13, nr 14, w których zarejestrowano jednego kandydata.
1.
2.
3.
4.

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 1048;
4) karty do głosowania wydano 492 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 492;
6) głosów ważnych oddano 474;
7) radnym został wybrany:
― ŁABUDA Jan Paweł,
z listy nr 14
KW STOWARZYSZENIE „NASZ RYMANÓW”.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1084;
4) karty do głosowania wydano 512 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 512;
6) głosów ważnych oddano 502;
7) radnym został wybrany:
― WOŁCZAŃSKI Grzegorz Marek,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 921;
4) karty do głosowania wydano 466 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 466;
6) głosów ważnych oddano 437;
7) radną została wybrana:
― SKOLARCZYK Grażyna Kazimiera,
z listy nr 13
KWW SAMORZĄDOWCY RAZEM - RYMANÓW.
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 804;
4) karty do głosowania wydano 445 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 445;
6) głosów ważnych oddano 437;
7) radnym został wybrany:
― KIELAR Kazimierz Szczepan,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 699;
4) karty do głosowania wydano 405 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 405;
6) głosów ważnych oddano 402;
7) radnym został wybrany:
― BUCZEK Krzysztof Stanisław,
z listy nr 14
KW STOWARZYSZENIE „NASZ RYMANÓW”.
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― RAJNIK Tomasz Jan,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 643;
4) karty do głosowania wydano 314 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 314;
6) głosów ważnych oddano 310;
7) radnym został wybrany:
― TOMKIEWICZ Jan Franciszek,
z listy nr 13
KWW SAMORZĄDOWCY RAZEM - RYMANÓW.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― ŚLIWKA Ignacy Józef,
z listy nr 13
KWW SAMORZĄDOWCY RAZEM - RYMANÓW.
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― PITRUS Andrzej Tadeusz,
z listy nr 13
KWW SAMORZĄDOWCY RAZEM - RYMANÓW.
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 816;
4) karty do głosowania wydano 345 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 345;
6) głosów ważnych oddano 338;
7) radnym został wybrany:
― BRUK Bronisław,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 935;
4) karty do głosowania wydano 403 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 403;
6) głosów ważnych oddano 395;
7) radnym został wybrany:

― BEK Dariusz Andrzej,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1020;
4) karty do głosowania wydano 503 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 503;
6) głosów ważnych oddano 492;
7) radnym został wybrany:
― KIJOWSKI Józef,
z listy nr 13
KWW SAMORZĄDOWCY RAZEM - RYMANÓW.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― POLAŃSKI Mateusz,
z listy nr 13
KWW SAMORZĄDOWCY RAZEM - RYMANÓW.
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― GUZYLAK Krzysztof Jan,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 997;
4) karty do głosowania wydano 476 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 476;
6) głosów ważnych oddano 467;
7) radnym został wybrany:
― SZYBKA Adam Stanisław,
z listy nr 13
KWW SAMORZĄDOWCY RAZEM - RYMANÓW.

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 6.
Wybory do Rady Powiatu Krośnieńskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 90713.
3. Karty do głosowania wydano 47162 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 47135 osób, to jest
51,96% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 44975, to jest 95,42% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 2160, to jest 4,58% 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 1379, to jest 63,84% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 781, to jest
36,16% 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 DLA POWIATU.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10586;
4) głosów ważnych oddano 10125;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 4 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― PELCZAR Jan,
― NIERADKA Grzegorz,
― KENAR Stanisław Tadeusz,
― PARYLAK Maria Małgorzata;
b) lista nr 12 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE DLA POWIATU
uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PIWOWAR Daniel Łukasz;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 33
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1715207.
3. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;

5) lista nr 10

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 8 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 202127;
4) głosów ważnych oddano 187461;
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:
― SOBIERAJ Dariusz Wojciech;
b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PIKUL Antoni Stanisław;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 6 mandatów;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BORCZ Jerzy,
― KUROWSKA Maria Stanisława,
― ZAJĄC Wojciech Stanisław,
― DROZD Adam Tomasz,
― ŁUKASZYK Dorota,
― ŚNIEŻEK Adam Walenty;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Rzeszowie I
/-/ Marcin Dudzik

gm. Skołyszyn

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W RZESZOWIE I
z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego
[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 Rzeszowie I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 182 rad, z czego:
1) do 160 rad gmin, z tego:
a) do 138 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 22 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 21 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
2. Wybierano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3. Wybrano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2245 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 2005 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 240 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 138 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono
2070 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 2070 radnych spośród 5314 kandydatów zgłoszonych przez 441 komitetów
wyborczych, w tym 369 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 2070 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 894212 osób, w tym 19 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 487613 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 487318 osób, to jest
54,50% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 476917, to jest 97,87% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10401, to jest 2,13% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2732, to jest 26,27% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 7669, to jest
73,73% 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 1830 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 240 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 1140 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 22 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 78 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 472 radnych spośród 2208 kandydatów zgłoszonych na 287 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 472 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 718255 osób, w tym 12 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 375248 osobom, w tym 8 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 374857 osób, to jest
52,19% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 363416, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 11441, to jest 3,05% 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 5891, to jest 51,49% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5550, to jest
48,51% 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 78 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 574 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 21 rad powiatów, w których utworzono 92 okręgi wyborcze.
2. Wybierano 431 radnych spośród 2273 kandydatów zgłoszonych na 357 listach
kandydatów przez 60 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 431 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1441405 osób.
5. Karty do głosowania wydano 767669 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 766786 osób, to jest
53,20% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 728406, to jest 94,99% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 38380, to jest 5,01% 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 21279, to jest 55,44% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17101, to jest
44,56% ogólnej liczby głosów nieważnych,

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 92 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1610 obwodach głosowania.
3)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego utworzono 5
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 33 radnych spośród 406 kandydatów zgłoszonych na 53 listach kandydatów
przez 11 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 33 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1715207 osób.
5. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
Rozdział 113.
Wybory do Rady Gminy Skołyszyn
Oddział 1.
Dane ogólne

Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10248.
Karty do głosowania wydano 5462 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5462 osób, to jest
53,30% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 5342, to jest 97,80% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 120, to jest 2,20% 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 28,33% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 86, to jest
71,67% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0,
to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
1.
2.
3.
4.

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 810;
4) karty do głosowania wydano 410 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 410;
6) głosów ważnych oddano 399;
7) radnym został wybrany:
― KIELAR Józef,
z listy nr 15
KWW GMINA RAZEM.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 729;
4) karty do głosowania wydano 374 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 375;
6) głosów ważnych oddano 367;
7) radnym został wybrany:
― CIOŁKOSZ Bogusław Władysław,
z listy nr 15
KWW GMINA RAZEM.
3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 494;
4) karty do głosowania wydano 240 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 240;
6) głosów ważnych oddano 238;
7) radnym został wybrany:
― ŁYSZCZARZ Janusz Piotr,
z listy nr 14
KWW BOGUSŁAWA KRĘCISZA DLA ROZWOJU GMINY.
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 543;
4) karty do głosowania wydano 226 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 226;
6) głosów ważnych oddano 220;
7) radnym został wybrany:
― SARNECKI Krzysztof Janusz,
z listy nr 14
KWW BOGUSŁAWA KRĘCISZA DLA ROZWOJU GMINY.
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 385;
4) karty do głosowania wydano 183 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183;
6) głosów ważnych oddano 180;
7) radnym został wybrany:
― WOJDYŁA Stanisław,
z listy nr 14
KWW BOGUSŁAWA KRĘCISZA DLA ROZWOJU GMINY.
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 619;
4) karty do głosowania wydano 328 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 328;
6) głosów ważnych oddano 322;
7) radnym został wybrany:
― ŁYSZCZARZ Dariusz Józef,
z listy nr 14
KWW BOGUSŁAWA KRĘCISZA DLA ROZWOJU GMINY.

7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 723;
4) karty do głosowania wydano 346 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 348;
6) głosów ważnych oddano 344;
7) radnym został wybrany:
― DĄBROWSKI Zdzisław,
z listy nr 14
KWW BOGUSŁAWA KRĘCISZA DLA ROZWOJU GMINY.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 392;
4) karty do głosowania wydano 236 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 235;
6) głosów ważnych oddano 226;
7) radnym został wybrany:
― TRZECIAK Władysław Michał,
z listy nr 14
KWW BOGUSŁAWA KRĘCISZA DLA ROZWOJU GMINY.
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 439;
4) karty do głosowania wydano 242 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 242;
6) głosów ważnych oddano 239;
7) radną została wybrana:
― WOŹNIAK Dorota Maria,
z listy nr 14
KWW BOGUSŁAWA KRĘCISZA DLA ROZWOJU GMINY.
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 841;
4) karty do głosowania wydano 438 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 437;
6) głosów ważnych oddano 424;
7) radnym został wybrany:
― ŚWIERZOWSKI Andrzej Kazimierz,

z listy nr 15

KWW GMINA RAZEM.

11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 833;
4) karty do głosowania wydano 387 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 389;
6) głosów ważnych oddano 375;
7) radnym został wybrany:
― GOLEŃ Kazimierz,
z listy nr 15
KWW GMINA RAZEM.
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 948;
4) karty do głosowania wydano 544 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 544;
6) głosów ważnych oddano 540;
7) radną została wybrana:
― NIGBOROWICZ Stanisława,
z listy nr 14
KWW BOGUSŁAWA KRĘCISZA DLA ROZWOJU GMINY.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 813;
4) karty do głosowania wydano 489 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 486;
6) głosów ważnych oddano 474;
7) radną została wybrana:
― DYDA Małgorzata Agata,
z listy nr 14
KWW BOGUSŁAWA KRĘCISZA DLA ROZWOJU GMINY.
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 774;
4) karty do głosowania wydano 463 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 463;
6) głosów ważnych oddano 453;

7) radnym został wybrany:
― KLISIEWICZ Roman,
z listy nr 15
KWW GMINA RAZEM.
15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 905;
4) karty do głosowania wydano 556 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 556;
6) głosów ważnych oddano 541;
7) radnym został wybrany:
― HASIAK Wiesław Leon,
z listy nr 17
KWW "PONAD PODZIAŁAMI".

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 4.
Wybory do Rady Powiatu w Jaśle
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 93772.
3. Karty do głosowania wydano 47875 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 47764 osób, to jest
50,94% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 45506, to jest 95,27% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 2258, to jest 4,73% 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 1042, to jest 46,15% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1216, to jest
53,85% 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 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
2) lista nr 12
KWW PSPP;
3) lista nr 13
KWW SDM.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5458;
4) głosów ważnych oddano 5259;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― NIGBOROWICZ Anna,
― ŚWIĘCH Stanisław Wiktor;
b) lista nr 13 ― KWW SDM uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― WOŹNIAK Dorota Halina;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 33
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1715207.
3. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:

postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
1)

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 8 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 202127;
4) głosów ważnych oddano 187461;
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:
― SOBIERAJ Dariusz Wojciech;
b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PIKUL Antoni Stanisław;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 6 mandatów;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BORCZ Jerzy,
― KUROWSKA Maria Stanisława,
― ZAJĄC Wojciech Stanisław,
― DROZD Adam Tomasz,
― ŁUKASZYK Dorota,
― ŚNIEŻEK Adam Walenty;

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Rzeszowie I
/-/ Marcin Dudzik

gm. Tarnowiec

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W RZESZOWIE I
z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego
[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 Rzeszowie I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 182 rad, z czego:
1) do 160 rad gmin, z tego:
a) do 138 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 22 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 21 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
2. Wybierano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3. Wybrano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2245 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 2005 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 240 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 138 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono
2070 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 2070 radnych spośród 5314 kandydatów zgłoszonych przez 441 komitetów
wyborczych, w tym 369 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 2070 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 894212 osób, w tym 19 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 487613 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 487318 osób, to jest
54,50% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 476917, to jest 97,87% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10401, to jest 2,13% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2732, to jest 26,27% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 7669, to jest
73,73% 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 1830 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 240 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 1140 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 22 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 78 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 472 radnych spośród 2208 kandydatów zgłoszonych na 287 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 472 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 718255 osób, w tym 12 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 375248 osobom, w tym 8 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 374857 osób, to jest
52,19% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 363416, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 11441, to jest 3,05% 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 5891, to jest 51,49% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5550, to jest
48,51% 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 78 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 574 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 21 rad powiatów, w których utworzono 92 okręgi wyborcze.
2. Wybierano 431 radnych spośród 2273 kandydatów zgłoszonych na 357 listach
kandydatów przez 60 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 431 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1441405 osób.
5. Karty do głosowania wydano 767669 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 766786 osób, to jest
53,20% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 728406, to jest 94,99% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 38380, to jest 5,01% 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 21279, to jest 55,44% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17101, to jest
44,56% ogólnej liczby głosów nieważnych,

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 92 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1610 obwodach głosowania.
3)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego utworzono 5
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 33 radnych spośród 406 kandydatów zgłoszonych na 53 listach kandydatów
przez 11 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 33 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1715207 osób.
5. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
Rozdział 118.
Wybory do Rady Gminy Tarnowiec
Oddział 1.
Dane ogólne

Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5605.
Karty do głosowania wydano 2995 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3014 osób, to jest
53,77% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 2960, to jest 98,21% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 54, to jest 1,79% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 20, to jest 37,04% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 34, to jest
62,96% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0,
to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 3, nr 9, nr 11,
nr 15, w których zarejestrowano jednego kandydata.
1.
2.
3.
4.

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 523;
4) karty do głosowania wydano 288 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 287;
6) głosów ważnych oddano 282;
7) radną została wybrana:
― KARP Danuta Maria,
z listy nr 14
KWW JANA CZUBIKA.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 528;
4) karty do głosowania wydano 303 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 302;
6) głosów ważnych oddano 297;
7) radnym został wybrany:
― PĘKALA Jarosław Paweł,
z listy nr 14
KWW JANA CZUBIKA.

3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― ŚMIETANA Tadeusz,
z listy nr 14
KWW JANA CZUBIKA.
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 529;
4) karty do głosowania wydano 293 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 293;
6) głosów ważnych oddano 287;
7) radną została wybrana:
― PISKORZ Katarzyna Elżbieta,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 616;
4) karty do głosowania wydano 349 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 349;
6) głosów ważnych oddano 343;
7) radnym został wybrany:
― URBANIK Piotr Henryk,
z listy nr 14
KWW JANA CZUBIKA.
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 349;
4) karty do głosowania wydano 175 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 175;
6) głosów ważnych oddano 172;
7) radnym został wybrany:
― ŁOPATKIEWICZ Zdzisław,
z listy nr 14
KWW JANA CZUBIKA.
7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 475;
4) karty do głosowania wydano 261 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 261;
6) głosów ważnych oddano 256;
7) radną została wybrana:
― JERZYK Maria Wanda,
z listy nr 14
KWW JANA CZUBIKA.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 528;
4) karty do głosowania wydano 270 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 270;
6) głosów ważnych oddano 269;
7) radnym został wybrany:
― SYSOŁ Piotr Tadeusz,
z listy nr 15
KWW SDM.
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― GIEBUŁTOWSKI Tadeusz Stanisław,
z listy nr 14
KWW JANA CZUBIKA.
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 491;
4) karty do głosowania wydano 254 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 254;
6) głosów ważnych oddano 251;
7) radnym został wybrany:
― MAJKA Przemysław Bartosz,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radną została wybrana:

― GRZESIK Teresa,
z listy nr 14
KWW JANA CZUBIKA.
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 515;
4) karty do głosowania wydano 302 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 323;
6) głosów ważnych oddano 319;
7) radnym został wybrany:
― BURATYN Kazimierz,
z listy nr 14
KWW JANA CZUBIKA.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 693;
4) karty do głosowania wydano 306 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 306;
6) głosów ważnych oddano 292;
7) radnym został wybrany:
― GUNIA Andrzej Wojciech,
z listy nr 14
KWW JANA CZUBIKA.
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 358;
4) karty do głosowania wydano 194 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 194;
6) głosów ważnych oddano 192;
7) radnym został wybrany:
― PTASZEK Łukasz Mateusz,
z listy nr 14
KWW JANA CZUBIKA.
15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― DŁUSKI Michał Karol,
z listy nr 14
KWW JANA CZUBIKA.

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 4.
Wybory do Rady Powiatu w Jaśle
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 93772.
3. Karty do głosowania wydano 47875 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 47764 osób, to jest
50,94% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 45506, to jest 95,27% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 2258, to jest 4,73% 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 1042, to jest 46,15% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1216, to jest
53,85% 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 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
2) lista nr 12
KWW PSPP;
3) lista nr 13
KWW SDM.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 4 mandaty:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8991;
4) głosów ważnych oddano 8562;

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― MUZYKA Jan Józef,
― ROSÓŁ Józef Franciszek,
― PERS Grzegorz Stanisław;
b) lista nr 13 ― KWW SDM uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― MIŚKOWICZ Franciszek;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 33
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1715207.
3. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;

5) lista nr 10

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 8 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 202127;
4) głosów ważnych oddano 187461;
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:
― SOBIERAJ Dariusz Wojciech;
b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PIKUL Antoni Stanisław;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 6 mandatów;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BORCZ Jerzy,
― KUROWSKA Maria Stanisława,
― ZAJĄC Wojciech Stanisław,
― DROZD Adam Tomasz,
― ŁUKASZYK Dorota,
― ŚNIEŻEK Adam Walenty;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Rzeszowie I
/-/ Marcin Dudzik

gm. Wojaszówka

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W RZESZOWIE I
z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego
[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 Rzeszowie I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 182 rad, z czego:
1) do 160 rad gmin, z tego:
a) do 138 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 22 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 21 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
2. Wybierano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3. Wybrano łącznie 3006 radnych, z czego:
1) 2542 radnych rad gmin, z tego:
a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 431 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2245 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 2005 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 240 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 138 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono
2070 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 2070 radnych spośród 5314 kandydatów zgłoszonych przez 441 komitetów
wyborczych, w tym 369 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 2070 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 894212 osób, w tym 19 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 487613 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 487318 osób, to jest
54,50% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 476917, to jest 97,87% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10401, to jest 2,13% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2732, to jest 26,27% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 7669, to jest
73,73% 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 1830 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 240 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 1140 obwodach głosowania.
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 22 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 78 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 472 radnych spośród 2208 kandydatów zgłoszonych na 287 listach
kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 472 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 718255 osób, w tym 12 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 375248 osobom, w tym 8 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 374857 osób, to jest
52,19% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 363416, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 11441, to jest 3,05% 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 5891, to jest 51,49% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5550, to jest
48,51% 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 78 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 574 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 21 rad powiatów, w których utworzono 92 okręgi wyborcze.
2. Wybierano 431 radnych spośród 2273 kandydatów zgłoszonych na 357 listach
kandydatów przez 60 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 431 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1441405 osób.
5. Karty do głosowania wydano 767669 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 766786 osób, to jest
53,20% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 728406, to jest 94,99% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 38380, to jest 5,01% 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 21279, to jest 55,44% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17101, to jest
44,56% ogólnej liczby głosów nieważnych,

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 92 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1610 obwodach głosowania.
3)

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego utworzono 5
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 33 radnych spośród 406 kandydatów zgłoszonych na 53 listach kandydatów
przez 11 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 33 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1715207 osób.
5. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% 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 5 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
Rozdział 130.
Wybory do Rady Gminy Wojaszówka
Oddział 1.
Dane ogólne

Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6026.
Karty do głosowania wydano 2892 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2891 osób, to jest
47,98% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 2831, to jest 97,92% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 60, to jest 2,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 13, to jest 21,67% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 47, to jest
78,33% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0,
to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 6, nr 8, nr 9,
w których zarejestrowano jednego kandydata.
1.
2.
3.
4.

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 557;
4) karty do głosowania wydano 300 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 300;
6) głosów ważnych oddano 294;
7) radnym został wybrany:
― CEBULA Hubert Mateusz,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 655;
4) karty do głosowania wydano 355 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 355;
6) głosów ważnych oddano 347;
7) radnym został wybrany:
― STEFANIK Tadeusz,
z listy nr 13
KWW RAZEM DLA GMINY.

3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 434;
4) karty do głosowania wydano 201 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 200;
6) głosów ważnych oddano 197;
7) radnym został wybrany:
― TYBURSKI Roman,
z listy nr 13
KWW RAZEM DLA GMINY.
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 429;
4) karty do głosowania wydano 185 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185;
6) głosów ważnych oddano 182;
7) radnym został wybrany:
― ZAWISZA Jan Antoni,
z listy nr 13
KWW RAZEM DLA GMINY.
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 363;
4) karty do głosowania wydano 154 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 154;
6) głosów ważnych oddano 154;
7) radną została wybrana:
― WINIARSKA Beata Józefa,
z listy nr 13
KWW RAZEM DLA GMINY.
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― ZIĘBA Józef Jan,
z listy nr 13
KWW RAZEM DLA GMINY.
7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 557;
4) karty do głosowania wydano 254 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 254;
6) głosów ważnych oddano 247;
7) radną została wybrana:
― HEJNAR Dorota,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radną została wybrana:
― NOWAK Jadwiga Anna,
z listy nr 13
KWW RAZEM DLA GMINY.
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― MAZUR Jacek,
z listy nr 13
KWW RAZEM DLA GMINY.
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 521;
4) karty do głosowania wydano 259 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 259;
6) głosów ważnych oddano 255;
7) radnym został wybrany:
― SROKA Stanisław Kazimierz,
z listy nr 13
KWW RAZEM DLA GMINY.
11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 566;
4) karty do głosowania wydano 264 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 264;
6) głosów ważnych oddano 262;
7) radnym został wybrany:

― JAKUBUS Eugeniusz Tadeusz,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 469;
4) karty do głosowania wydano 210 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 210;
6) głosów ważnych oddano 203;
7) radnym został wybrany:
― ZAJDEL Piotr Józef,
z listy nr 13
KWW RAZEM DLA GMINY.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 508;
4) karty do głosowania wydano 228 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 228;
6) głosów ważnych oddano 223;
7) radną została wybrana:
― BLICHARCZYK-MARSZAŁEK Katarzyna,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 541;
4) karty do głosowania wydano 264 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 264;
6) głosów ważnych oddano 253;
7) radnym został wybrany:
― KRAWIEC Maciej Franciszek,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 426;
4) karty do głosowania wydano 218 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 218;

6) głosów ważnych oddano 214;
7) radnym został wybrany:
― ZUZAK Adam,
z listy nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL.

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 6.
Wybory do Rady Powiatu Krośnieńskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 90713.
3. Karty do głosowania wydano 47162 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 47135 osób, to jest
51,96% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 44975, to jest 95,42% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 2160, to jest 4,58% 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 1379, to jest 63,84% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 781, to jest
36,16% 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 DLA POWIATU.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 4 mandaty:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8500;
4) głosów ważnych oddano 8113;
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:
― KASPRZYK Adolf;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― DZIUGAN Andrzej Antoni,
― PELCZAR Marian Kazimierz;
c) lista nr 12 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE DLA POWIATU
uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― STEFANIK Iwona Agnieszka;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 33
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1715207.
3. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest
53,11% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% 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 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest
67,71% ogólnej liczby głosów nieważnych,

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 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
3)

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 8 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 202127;
4) głosów ważnych oddano 187461;
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:
― SOBIERAJ Dariusz Wojciech;
b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PIKUL Antoni Stanisław;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 6 mandatów;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― BORCZ Jerzy,
― KUROWSKA Maria Stanisława,
― ZAJĄC Wojciech Stanisław,
― DROZD Adam Tomasz,
― ŁUKASZYK Dorota,
― ŚNIEŻEK Adam Walenty;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
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