
gm. Białobrzegi 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W RZESZOWIE I 

z dnia 23 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, wtym 19 obywateliUnii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 487613 osobom, wtym 17obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 487318 osób, to 

jest54,50% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 476917, to jest97,87% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 10401, to jest2,13% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 
oddano 2732, to jest26,27%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 7669, to 
jest73,73%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 
0, to jest0,00%  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, wtym 12 obywateliUnii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 375248 osobom, wtym 8obywatelomUnii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 374857 osób, to 

jest52,19% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 363416, to jest96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 11441, to jest3,05% 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 jest51,49%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5550, to 
jest48,51%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest0,00%  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 

jest53,20% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 728406, to jest94,99% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 38380, to jest5,01% 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 jest55,44%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17101, to 
jest44,56%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest0,00%  ogólnej liczby głosów 
nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 92 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1610 obwodach głosowania. 

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 

jest53,11% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 848729, to jest93,16% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest6,84% 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 jest32,29%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to 
jest67,71%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest0,00%  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 5. 

Wybory do Rady Gminy Białobrzegi 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 



2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5975. 
3. Karty do głosowania wydano 2874 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2949 osób, to 

jest49,36% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 2869, to jest97,29% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 80, to jest2,71% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 
oddano 26, to jest32,50%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 54, to 
jest67,50%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 
0, to jest0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 9, nr 15, w 
których zarejestrowano jednego kandydata. 

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 532; 
4) karty do głosowania wydano 271 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 271; 

6) głosów ważnych oddano 262; 

7) radnym został wybrany: 

― LEJA Robert Tomasz, 
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 360; 
4) karty do głosowania wydano 181 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181; 

6) głosów ważnych oddano 181; 

7) radnym został wybrany: 

― CHUDZIK Stanisław, 
z listy nr 13 KWW „ROZWÓJ GMINY”. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 
1) wybory odbyły się; 



2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 409; 
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: 

― PRAJS Bogdan Jan, 
z listy nr 13 KWW „ROZWÓJ GMINY”. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 355; 
4) karty do głosowania wydano 201 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 199; 

6) głosów ważnych oddano 194; 

7) radną została wybrana: 
― WOJNAR Agnieszka, 
z listy nr 13 KWW „ROZWÓJ GMINY”. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 343; 
4) karty do głosowania wydano 189 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 189; 

6) głosów ważnych oddano 189; 

7) radnym został wybrany: 

― GOLAK Stanisław, 
z listy nr 13 KWW „ROZWÓJ GMINY”. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 500; 
4) karty do głosowania wydano 203 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203; 

6) głosów ważnych oddano 201; 

7) radną została wybrana: 
― ZDĄBŁARZ Wanda, 
z listy nr 13 KWW „ROZWÓJ GMINY”. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 



1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 495; 
4) karty do głosowania wydano 214 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 214; 

6) głosów ważnych oddano 212; 

7) radnym został wybrany: 

― POTĘGA Bogusław, 
z listy nr 13 KWW „ROZWÓJ GMINY”. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 574; 
4) karty do głosowania wydano 251 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 251; 

6) głosów ważnych oddano 250; 

7) radnym został wybrany: 

― WANOWICZ Rafał Roman, 
z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― ŻAK Mieczysław, 
z listy nr 13 KWW „ROZWÓJ GMINY”. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 474; 
4) karty do głosowania wydano 257 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 257; 

6) głosów ważnych oddano 242; 

7) radnym został wybrany: 

― KUKULSKI Mieczysław Sławomir, 
z listy nr 13 KWW „ROZWÓJ GMINY”. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 454; 



4) karty do głosowania wydano 220 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 220; 

6) głosów ważnych oddano 209; 

7) radnym został wybrany: 

― STAFIEJ Piotr Damian, 
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 489; 
4) karty do głosowania wydano 190 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 189; 

6) głosów ważnych oddano 179; 

7) radnym został wybrany: 

― KLUZ Antoni Jan, 
z listy nr 13 KWW „ROZWÓJ GMINY”. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 600; 
4) karty do głosowania wydano 301 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 300; 

6) głosów ważnych oddano 291; 

7) radnym został wybrany: 

― NIŹNIK Roman, 
z listy nr 13 KWW „ROZWÓJ GMINY”. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 390; 
4) karty do głosowania wydano 189 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 268; 

6) głosów ważnych oddano 259; 

7) radnym został wybrany: 

― MALSKI Witold Tomasz, 
z listy nr 13 KWW „ROZWÓJ GMINY”. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 



3) radnym został wybrany: 
― ŚWIĘTONIOWSKI Jerzy Józef, 
z listy nr 13 KWW „ROZWÓJ GMINY”. 

 

 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 10. 

Wybory do Rady Powiatu Łańcuckiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 64312. 
3. Karty do głosowania wydano 36011 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 35988 osób, to 

jest55,96% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 34027, to jest94,55% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 1961, to jest5,45% 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 908, to jest46,30%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1053, to 
jest53,70%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest0,00%  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 W TROSCE O POWIAT ŁAŃCUCKI. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6674; 

4) głosów ważnych oddano 6306; 



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: 

 ― KUREK Marian, 
 ― BRUDNIAK Barbara, 
 ― WAWRO Krzysztof; 
b) lista nr 12 ― KWW W TROSCE O POWIAT ŁAŃCUCKI uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KILIAN Kamil; 

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 

jest53,11% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 848729, to jest93,16% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest6,84% 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 jest32,29%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to 
jest67,71%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest0,00%  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 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 221210; 

4) głosów ważnych oddano 209597; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― FERET Krzysztof Adam, 
 ― STĘPIEŃ Danuta Waleria; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 6 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CYPRYŚ Jerzy, 
 ― FAJGER Maria Bożena, 
 ― KRUCZEK Stanisław, 
 ― KOTULA Jacek Adam, 
 ― TOŁPA Mieczysław, 
 ― OŻÓG Karol Wojciech; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
Komisarz Wyborczy 

w Rzeszowie I 

/-/ Marcin Dudzik  

  



 
gm. Czarna 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W RZESZOWIE I 

z dnia 23 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, wtym 19 obywateliUnii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 487613 osobom, wtym 17obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 487318 osób, to 

jest54,50% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 476917, to jest97,87% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 10401, to jest2,13% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 
oddano 2732, to jest26,27%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 7669, to 
jest73,73%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 
0, to jest0,00%  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, wtym 12 obywateliUnii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 375248 osobom, wtym 8obywatelomUnii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 374857 osób, to 

jest52,19% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 363416, to jest96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 11441, to jest3,05% 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 jest51,49%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5550, to 
jest48,51%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest0,00%  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 

jest53,20% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 728406, to jest94,99% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 38380, to jest5,01% 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 jest55,44%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17101, to 
jest44,56%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest0,00%  ogólnej liczby głosów 
nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 92 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1610 obwodach głosowania. 

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 

jest53,11% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 848729, to jest93,16% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest6,84% 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 jest32,29%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to 
jest67,71%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest0,00%  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 20. 

Wybory do Rady Gminy Czarna 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 



2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6762. 
3. Karty do głosowania wydano 3793 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3779 osób, to 

jest55,89% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 3723, to jest98,52% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 56, to jest1,48% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 
oddano 15, to jest26,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 41, to 
jest73,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 
0, to jest0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 9, nr 11, 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) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 743; 
4) karty do głosowania wydano 348 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 348; 

6) głosów ważnych oddano 342; 

7) radnym został wybrany: 

― KULKA Dariusz Bernard, 
z listy nr 15 KW STOWARZYSZENIE WIR-KOPERNIK. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 740; 
4) karty do głosowania wydano 435 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 435; 

6) głosów ważnych oddano 431; 

7) radnym został wybrany: 

― CHUDZIK Sławomir Stanisław, 
z listy nr 13 KWW NASZA GMINA CZARNA. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 
1) wybory odbyły się; 



2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 725; 
4) karty do głosowania wydano 362 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 362; 

6) głosów ważnych oddano 359; 

7) radnym został wybrany: 

― GWIZDAK Wiesław, 
z listy nr 13 KWW NASZA GMINA CZARNA. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 605; 
4) karty do głosowania wydano 279 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 268; 

6) głosów ważnych oddano 263; 

7) radnym został wybrany: 

― JAROMI Zdzisław Andrzej, 
z listy nr 13 KWW NASZA GMINA CZARNA. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 561; 
4) karty do głosowania wydano 375 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 375; 

6) głosów ważnych oddano 371; 

7) radnym został wybrany: 

― SZUBART Robert Stanisław, 
z listy nr 14 KWW DLA KRZEMIENICY. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 607; 
4) karty do głosowania wydano 392 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 392; 

6) głosów ważnych oddano 384; 

7) radnym został wybrany: 

― REJMAN Mieczysław Szczepan, 
z listy nr 14 KWW DLA KRZEMIENICY. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 



1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 724; 
4) karty do głosowania wydano 497 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 495; 

6) głosów ważnych oddano 491; 

7) radnym został wybrany: 

― WILCZEK Marek, 
z listy nr 14 KWW DLA KRZEMIENICY. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 455; 
4) karty do głosowania wydano 295 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 295; 

6) głosów ważnych oddano 291; 

7) radnym został wybrany: 

― MORYCZ Wincenty, 
z listy nr 14 KWW DLA KRZEMIENICY. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― BIENIEK Bogusław Stanisław, 
z listy nr 13 KWW NASZA GMINA CZARNA. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 636; 
4) karty do głosowania wydano 341 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 341; 

6) głosów ważnych oddano 335; 

7) radnym został wybrany: 

― GŁOWIAK Eugeniusz, 
z listy nr 13 KWW NASZA GMINA CZARNA. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 



― SALA Grzegorz Mateusz, 
z listy nr 13 KWW NASZA GMINA CZARNA. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 442; 
4) karty do głosowania wydano 220 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 219; 

6) głosów ważnych oddano 214; 

7) radnym został wybrany: 

― LEPIANKA Grzegorz Paweł, 
z listy nr 13 KWW NASZA GMINA CZARNA. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 524; 
4) karty do głosowania wydano 249 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 249; 

6) głosów ważnych oddano 242; 

7) radną została wybrana: 
― CHMIEL Teresa Maria, 
z listy nr 13 KWW NASZA GMINA CZARNA. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― PUDŁO Robert, 
z listy nr 13 KWW NASZA GMINA CZARNA. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― JUREK Zbigniew, 
z listy nr 13 KWW NASZA GMINA CZARNA. 

 

 



Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 10. 

Wybory do Rady Powiatu Łańcuckiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 64312. 
3. Karty do głosowania wydano 36011 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 35988 osób, to 

jest55,96% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 34027, to jest94,55% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 1961, to jest5,45% 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 908, to jest46,30%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1053, to 
jest53,70%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest0,00%  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 W TROSCE O POWIAT ŁAŃCUCKI. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8518; 

4) głosów ważnych oddano 8058; 

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: 

 ― GOLEC Halina, 



 ― BUK Józef Franciszek, 
 ― KURAŚ Dariusz Karol; 
b) lista nr 12 ― KWW W TROSCE O POWIAT ŁAŃCUCKI uzyskała 2 
mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PANEK Jan, 
 ― REJMAN Mariusz 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 

jest53,11% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 848729, to jest93,16% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest6,84% 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 jest32,29%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to 
jest67,71%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest0,00%  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 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 221210; 

4) głosów ważnych oddano 209597; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― FERET Krzysztof Adam, 
 ― STĘPIEŃ Danuta Waleria; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 6 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CYPRYŚ Jerzy, 
 ― FAJGER Maria Bożena, 
 ― KRUCZEK Stanisław, 
 ― KOTULA Jacek Adam, 
 ― TOŁPA Mieczysław, 
 ― OŻÓG Karol Wojciech; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 
 

Komisarz Wyborczy 

w Rzeszowie I 

/-/ Marcin Dudzik 

  



m. Łańcut 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W RZESZOWIE I 

z dnia 23 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, wtym 19 obywateliUnii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 487613 osobom, wtym 17obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 487318 osób, to 

jest54,50% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 476917, to jest97,87% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 10401, to jest2,13% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 
oddano 2732, to jest26,27%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 7669, to 
jest73,73%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 
0, to jest0,00%  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, wtym 12 obywateliUnii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 375248 osobom, wtym 8obywatelomUnii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 374857 osób, to 

jest52,19% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 363416, to jest96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 11441, to jest3,05% 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 jest51,49%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5550, to 
jest48,51%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest0,00%  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 

jest53,20% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 728406, to jest94,99% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 38380, to jest5,01% 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 jest55,44%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17101, to 
jest44,56%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest0,00%  ogólnej liczby głosów 
nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 92 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1610 obwodach głosowania. 

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 

jest53,11% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 848729, to jest93,16% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest6,84% 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 jest32,29%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to 
jest67,71%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest0,00%  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 74. 

Wybory do Rady Miasta Łańcuta 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 



2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 14397. 
3. Karty do głosowania wydano 7797 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7792 osób, to 

jest54,12% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 7667, to jest98,40% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 125, to jest1,60% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 
oddano 21, to jest16,80%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 104, to 
jest83,20%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 
0, to jest0,00%  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 933; 
4) karty do głosowania wydano 518 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 518; 

6) głosów ważnych oddano 511; 

7) radnym został wybrany: 

― KUCA Paweł Roman, 
z listy nr 15 KWW W TROSCE O ŁAŃCUT. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 934; 
4) karty do głosowania wydano 476 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 473; 

6) głosów ważnych oddano 463; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻURAWSKI Wrzesław Konrad, 
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 1053; 



4) karty do głosowania wydano 565 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 565; 

6) głosów ważnych oddano 556; 

7) radną została wybrana: 
― SZUBART Marta Elżbieta, 
z listy nr 15 KWW W TROSCE O ŁAŃCUT. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 964; 
4) karty do głosowania wydano 560 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 560; 

6) głosów ważnych oddano 553; 

7) radną została wybrana: 
― PILL-SOWA Karolina Teresa, 
z listy nr 15 KWW W TROSCE O ŁAŃCUT. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1038; 
4) karty do głosowania wydano 584 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 584; 

6) głosów ważnych oddano 576; 

7) radnym został wybrany: 

― BIELECKI Adam, 
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 1064; 
4) karty do głosowania wydano 482 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 482; 

6) głosów ważnych oddano 471; 

7) radną została wybrana: 
― SZYBIAK Grażyna, 
z listy nr 15 KWW W TROSCE O ŁAŃCUT. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 



3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1154; 
4) karty do głosowania wydano 673 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 673; 

6) głosów ważnych oddano 669; 

7) radnym został wybrany: 

― KUMEK Rafał Robert, 
z listy nr 15 KWW W TROSCE O ŁAŃCUT. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1099; 
4) karty do głosowania wydano 637 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 637; 

6) głosów ważnych oddano 626; 

7) radnym został wybrany: 

― BEM Andrzej, 
z listy nr 15 KWW W TROSCE O ŁAŃCUT. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 801; 
4) karty do głosowania wydano 407 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 408; 

6) głosów ważnych oddano 393; 

7) radnym został wybrany: 

― OPAŁKA Adam, 
z listy nr 15 KWW W TROSCE O ŁAŃCUT. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 829; 
4) karty do głosowania wydano 443 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 442; 

6) głosów ważnych oddano 435; 

7) radnym został wybrany: 

― RZESZÓTKO Mirosław Franciszek, 
z listy nr 15 KWW W TROSCE O ŁAŃCUT. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 
1) wybory odbyły się; 



2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1007; 
4) karty do głosowania wydano 578 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 578; 

6) głosów ważnych oddano 572; 

7) radnym został wybrany: 

― BARNAT Andrzej, 
z listy nr 13 KWW DLA ZIEMI ŁAŃCUCKIEJ. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1000; 
4) karty do głosowania wydano 566 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 566; 

6) głosów ważnych oddano 558; 

7) radnym został wybrany: 

― REJMAN Sławomir Rafał, 
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 984; 
4) karty do głosowania wydano 539 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 538; 

6) głosów ważnych oddano 531; 

7) radnym został wybrany: 

― SZUBART Damian Ignacy, 
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 769; 
4) karty do głosowania wydano 396 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 395; 

6) głosów ważnych oddano 383; 

7) radnym został wybrany: 

― STRZĘPKA Marek Antoni, 
z listy nr 15 KWW W TROSCE O ŁAŃCUT. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 



1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 768; 
4) karty do głosowania wydano 373 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 373; 

6) głosów ważnych oddano 370; 

7) radną została wybrana: 
― CHUDZIK Dorota Agnieszka, 
z listy nr 13 KWW DLA ZIEMI ŁAŃCUCKIEJ. 

 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 10. 

Wybory do Rady Powiatu Łańcuckiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 64312. 
3. Karty do głosowania wydano 36011 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 35988 osób, to 

jest55,96% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 34027, to jest94,55% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 1961, to jest5,45% 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 908, to jest46,30%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1053, to 
jest53,70%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest0,00%  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 W TROSCE O POWIAT ŁAŃCUCKI. 
 



Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7797; 

4) głosów ważnych oddano 7489; 

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: 

 ― UBERMAN Marek Wojciech, 
 ― ROMAN Monika Beata, 
 ― KUCHA Ryszard; 

b) lista nr 12 ― KWW W TROSCE O POWIAT ŁAŃCUCKI uzyskała 2 
mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MAC Michał Aleksander, 
 ― SZURA Wojciech Jerzy; 

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 

jest53,11% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 848729, to jest93,16% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest6,84% 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 jest32,29%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to 
jest67,71%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest0,00%  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 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 221210; 

4) głosów ważnych oddano 209597; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― FERET Krzysztof Adam, 
 ― STĘPIEŃ Danuta Waleria; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 6 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CYPRYŚ Jerzy, 
 ― FAJGER Maria Bożena, 
 ― KRUCZEK Stanisław, 
 ― KOTULA Jacek Adam, 
 ― TOŁPA Mieczysław, 
 ― OŻÓG Karol Wojciech; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 
 

Komisarz Wyborczy 

w Rzeszowie I 

/-/ Marcin Dudzik 



 

gm. Łańcut 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W RZESZOWIE I 

z dnia 23 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, wtym 19 obywateliUnii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 487613 osobom, wtym 17obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 487318 osób, to 

jest54,50% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 476917, to jest97,87% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 10401, to jest2,13% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 
oddano 2732, to jest26,27%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 7669, to 
jest73,73%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 
0, to jest0,00%  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, wtym 12 obywateliUnii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 375248 osobom, wtym 8obywatelomUnii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 374857 osób, to 

jest52,19% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 363416, to jest96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 11441, to jest3,05% 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 jest51,49%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5550, to 
jest48,51%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest0,00%  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 

jest53,20% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 728406, to jest94,99% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 38380, to jest5,01% 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 jest55,44%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17101, to 
jest44,56%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest0,00%  ogólnej liczby głosów 
nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 92 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1610 obwodach głosowania. 

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 

jest53,11% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 848729, to jest93,16% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest6,84% 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 jest32,29%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to 
jest67,71%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest0,00%  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 10. 

Wybory do Rady Gminy Łańcut 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 17089. 
3. Karty do głosowania wydano 10035 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 10023 osób, to 

jest58,65% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 9612, to jest95,90% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 411, to jest4,10% 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 311, to jest75,67%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 100, to 
jest24,33%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest0,00%  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 13 KWW SAMORZĄD GMINY ŁAŃCUT; 

3) lista nr 14 KWW AKTYWNA GMINA ŁAŃCUT. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4227; 
4) karty do głosowania wydano 2586 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2587; 



6) głosów ważnych oddano 2442; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 13 ― KWW SAMORZĄD GMINY ŁAŃCUT uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ALBIGOWSKI Jacek Franciszek, 
 ― RUSZEL Bernadeta; 
b) lista nr 14 ― KWW AKTYWNA GMINA ŁAŃCUT uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BALAWENDER Jadwiga Teresa, 
 ― CZARNOTA Jakub Daniel, 
 ― KISAŁA Marcin Paweł; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5084; 
4) karty do głosowania wydano 3038 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3030; 

6) głosów ważnych oddano 2947; 

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: 

 ― DĄBEK Paweł Wojciech, 
 ― CWYNAR Jerzy Antoni; 

b) lista nr 13 ― KWW SAMORZĄD GMINY ŁAŃCUT uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BORCZ Jan, 
 ― SŁONINA Kazimierz Jan; 

c) lista nr 14 ― KWW AKTYWNA GMINA ŁAŃCUT uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― REJMAN-DZIOK Ewa, 
 ― MURIAS Joanna Dorota; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3891; 
4) karty do głosowania wydano 2193 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2191; 

6) głosów ważnych oddano 2088; 



7) 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: 

 ― KLUZ Sławomir Jan; 
b) lista nr 13 ― KWW SAMORZĄD GMINY ŁAŃCUT uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRAUZ Ryszard Stanisław, 
 ― CZECHOWICZ Barbara Maria; 

c) lista nr 14 ― KWW AKTYWNA GMINA ŁAŃCUT uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WÓJCIK Beata Małgorzata, 
 ― ZUBER Jan Roman; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3887; 
4) karty do głosowania wydano 2218 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2215; 

6) głosów ważnych oddano 2135; 

7) 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: 

 ― SZACKI Grzegorz Jan; 

b) lista nr 13 ― KWW SAMORZĄD GMINY ŁAŃCUT uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KIEŁB Jan Antoni, 
 ― TARAŁA Ireneusz Stanisław; 

c) lista nr 14 ― KWW AKTYWNA GMINA ŁAŃCUT uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BUJAK Katarzyna Krystyna, 
 ― HARPULA Tomasz Grzegorz; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 



Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 10. 

Wybory do Rady Powiatu Łańcuckiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 64312. 
3. Karty do głosowania wydano 36011 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 35988 osób, to 

jest55,96% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 34027, to jest94,55% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 1961, to jest5,45% 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 908, to jest46,30%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1053, to 
jest53,70%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest0,00%  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 W TROSCE O POWIAT ŁAŃCUCKI. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 12999; 

4) głosów ważnych oddano 12174; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRZYSZTOŃ Adam Mieczysław, 



 ― KILIAN Jan, 
 ― SKOCZOWSKI Paweł Piotr, 
 ― BESTER Janusz Stanisław, 
 ― GRAD Zbigniew; 

b) lista nr 12 ― KWW W TROSCE O POWIAT ŁAŃCUCKI uzyskała 2 
mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― REIZER Jakub Maciej, 
 ― MAGOŃ Jan; 

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 

jest53,11% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 848729, to jest93,16% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest6,84% 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 jest32,29%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to 
jest67,71%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest0,00%  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 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 221210; 

4) głosów ważnych oddano 209597; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― FERET Krzysztof Adam, 
 ― STĘPIEŃ Danuta Waleria; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 6 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CYPRYŚ Jerzy, 
 ― FAJGER Maria Bożena, 
 ― KRUCZEK Stanisław, 
 ― KOTULA Jacek Adam, 
 ― TOŁPA Mieczysław, 
 ― OŻÓG Karol Wojciech; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 
 

Komisarz Wyborczy 

w Rzeszowie I 

/-/ Marcin Dudzik 



gm. Markowa 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W RZESZOWIE I 

z dnia 23 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, wtym 19 obywateliUnii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 487613 osobom, wtym 17obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 487318 osób, to 

jest54,50% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 476917, to jest97,87% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 10401, to jest2,13% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 
oddano 2732, to jest26,27%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 7669, to 
jest73,73%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 
0, to jest0,00%  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, wtym 12 obywateliUnii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 375248 osobom, wtym 8obywatelomUnii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 374857 osób, to 

jest52,19% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 363416, to jest96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 11441, to jest3,05% 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 jest51,49%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5550, to 
jest48,51%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest0,00%  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 

jest53,20% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 728406, to jest94,99% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 38380, to jest5,01% 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 jest55,44%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17101, to 
jest44,56%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest0,00%  ogólnej liczby głosów 
nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 92 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1610 obwodach głosowania. 

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 

jest53,11% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 848729, to jest93,16% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest6,84% 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 jest32,29%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to 
jest67,71%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest0,00%  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 76. 

Wybory do Rady Gminy Markowa 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 



2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5244. 
3. Karty do głosowania wydano 2972 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2970 osób, to 

jest56,64% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 2894, to jest97,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 76, to jest2,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 
oddano 14, to jest18,42%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 62, to 
jest81,58%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 
0, to jest0,00%  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 373; 
4) karty do głosowania wydano 245 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 245; 

6) głosów ważnych oddano 237; 

7) radnym został wybrany: 

― SZPYTMA Stanisław, 
z listy nr 15 KWW SIRG. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 353; 
4) karty do głosowania wydano 220 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 220; 

6) głosów ważnych oddano 214; 

7) radnym został wybrany: 

― SZYLAR Jacek Andrzej, 
z listy nr 13 KWW WSPÓLNY ROZWÓJ GMINY MARKOWA. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 379; 



4) karty do głosowania wydano 193 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 193; 

6) głosów ważnych oddano 189; 

7) radną została wybrana: 
― RYZNAR-FOŁTA Maria Krystyna, 
z listy nr 15 KWW SIRG. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 382; 
4) karty do głosowania wydano 214 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 214; 

6) głosów ważnych oddano 209; 

7) radnym został wybrany: 

― FLEJSZAR Józef Stanisław, 
z listy nr 15 KWW SIRG. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 364; 
4) karty do głosowania wydano 186 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 186; 

6) głosów ważnych oddano 183; 

7) radnym został wybrany: 

― BAWOR Adam Antoni, 
z listy nr 13 KWW WSPÓLNY ROZWÓJ GMINY MARKOWA. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 358; 
4) karty do głosowania wydano 211 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 211; 

6) głosów ważnych oddano 203; 

7) radną została wybrana: 
― CWYNAR Krystyna Klara, 
z listy nr 13 KWW WSPÓLNY ROZWÓJ GMINY MARKOWA. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 



3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 378; 
4) karty do głosowania wydano 228 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 228; 

6) głosów ważnych oddano 214; 

7) radną została wybrana: 
― HAWRO Maria Agnieszka, 
z listy nr 13 KWW WSPÓLNY ROZWÓJ GMINY MARKOWA. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 362; 
4) karty do głosowania wydano 205 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 205; 

6) głosów ważnych oddano 203; 

7) radnym został wybrany: 

― GONCIARZ Andrzej, 
z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY MARKOWA. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 364; 
4) karty do głosowania wydano 227 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 226; 

6) głosów ważnych oddano 222; 

7) radnym został wybrany: 

― DOŁĘGA Wojciech, 
z listy nr 15 KWW SIRG. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 301; 
4) karty do głosowania wydano 169 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 169; 

6) głosów ważnych oddano 165; 

7) radnym został wybrany: 

― MAC Krzysztof Andrzej, 
z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY MARKOWA. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 
1) wybory odbyły się; 



2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 298; 
4) karty do głosowania wydano 150 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 149; 

6) głosów ważnych oddano 149; 

7) radnym został wybrany: 

― PUSZKARZ Grzegorz, 
z listy nr 15 KWW SIRG. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 314; 
4) karty do głosowania wydano 194 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 194; 

6) głosów ważnych oddano 188; 

7) radnym został wybrany: 

― WRONA Piotr Jan, 
z listy nr 13 KWW WSPÓLNY ROZWÓJ GMINY MARKOWA. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 317; 
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: 

― DREWNIAK Janusz Eugeniusz, 
z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY MARKOWA. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 334; 
4) karty do głosowania wydano 153 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153; 

6) głosów ważnych oddano 151; 

7) radnym został wybrany: 

― JAKIELASZEK Marcin Wojciech, 
z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY MARKOWA. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 



1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 367; 
4) karty do głosowania wydano 193 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 193; 

6) głosów ważnych oddano 187; 

7) radną została wybrana: 
― HUNDZ-BEMBENIK Krystyna Helena, 
z listy nr 15 KWW SIRG. 

 

 

 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 10. 

Wybory do Rady Powiatu Łańcuckiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 64312. 
3. Karty do głosowania wydano 36011 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 35988 osób, to 

jest55,96% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 34027, to jest94,55% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 1961, to jest5,45% 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 908, to jest46,30%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1053, to 
jest53,70%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest0,00%  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 W TROSCE O POWIAT ŁAŃCUCKI. 
 



Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 12999; 

4) głosów ważnych oddano 12174; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KRZYSZTOŃ Adam Mieczysław, 
 ― KILIAN Jan, 
 ― SKOCZOWSKI Paweł Piotr, 
 ― BESTER Janusz Stanisław, 
 ― GRAD Zbigniew; 

b) lista nr 12 ― KWW W TROSCE O POWIAT ŁAŃCUCKI uzyskała 2 
mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― REIZER Jakub Maciej, 
 ― MAGOŃ Jan; 

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 

jest53,11% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 848729, to jest93,16% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest6,84% 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 jest32,29%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to 
jest67,71%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest0,00%  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 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 221210; 

4) głosów ważnych oddano 209597; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― FERET Krzysztof Adam, 
 ― STĘPIEŃ Danuta Waleria; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 6 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CYPRYŚ Jerzy, 
 ― FAJGER Maria Bożena, 
 ― KRUCZEK Stanisław, 
 ― KOTULA Jacek Adam, 
 ― TOŁPA Mieczysław, 
 ― OŻÓG Karol Wojciech; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 
 

Komisarz Wyborczy 

w Rzeszowie I 

/-/ Marcin Dudzik 



gm. Rakszawa 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W RZESZOWIE I 

z dnia 23 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, wtym 19 obywateliUnii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 487613 osobom, wtym 17obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 487318 osób, to 

jest54,50% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 476917, to jest97,87% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 10401, to jest2,13% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 
oddano 2732, to jest26,27%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 7669, to 
jest73,73%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 
0, to jest0,00%  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, wtym 12 obywateliUnii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 375248 osobom, wtym 8obywatelomUnii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 374857 osób, to 

jest52,19% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 363416, to jest96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 11441, to jest3,05% 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 jest51,49%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5550, to 
jest48,51%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest0,00%  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 

jest53,20% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 728406, to jest94,99% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 38380, to jest5,01% 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 jest55,44%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17101, to 
jest44,56%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest0,00%  ogólnej liczby głosów 
nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 92 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1610 obwodach głosowania. 

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 

jest53,11% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 848729, to jest93,16% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest6,84% 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 jest32,29%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to 
jest67,71%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest0,00%  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 105. 

Wybory do Rady Gminy Rakszawa 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 



2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5845. 
3. Karty do głosowania wydano 3436 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3435 osób, to 

jest58,77% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 3378, to jest98,34% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 57, to jest1,66% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 
oddano 17, to jest29,82%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 40, to 
jest70,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 
0, to jest0,00%  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 319; 
4) karty do głosowania wydano 210 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 210; 

6) głosów ważnych oddano 209; 

7) radnym został wybrany: 

― ROZWÓD Paweł Józef, 
z listy nr 15 KWW PRZYJAZNA GMINA RAKSZAWA. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 340; 
4) karty do głosowania wydano 224 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 224; 

6) głosów ważnych oddano 223; 

7) radnym został wybrany: 

― KOŚCIÓŁEK Dariusz Adam, 
z listy nr 13 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 337; 



4) karty do głosowania wydano 214 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 214; 

6) głosów ważnych oddano 214; 

7) radnym został wybrany: 

― MARCINEK Ryszard Antoni, 
z listy nr 13 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 406; 
4) karty do głosowania wydano 263 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 263; 

6) głosów ważnych oddano 258; 

7) radnym został wybrany: 

― BARDJAN Marcin, 
z listy nr 13 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 405; 
4) karty do głosowania wydano 236 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 235; 

6) głosów ważnych oddano 231; 

7) radnym został wybrany: 

― SZLĄSKIEWICZ Mirosław, 
z listy nr 15 KWW PRZYJAZNA GMINA RAKSZAWA. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 418; 
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: 

― WANIOWSKI Janusz Andrzej, 
z listy nr 13 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 



3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 437; 
4) karty do głosowania wydano 243 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 243; 

6) głosów ważnych oddano 237; 

7) radnym został wybrany: 

― KWOSZCZ Sławomir Witold, 
z listy nr 15 KWW PRZYJAZNA GMINA RAKSZAWA. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 506; 
4) karty do głosowania wydano 293 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 293; 

6) głosów ważnych oddano 284; 

7) radną została wybrana: 
― FUS Marta Aniela, 
z listy nr 15 KWW PRZYJAZNA GMINA RAKSZAWA. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 419; 
4) karty do głosowania wydano 240 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 240; 

6) głosów ważnych oddano 236; 

7) radną została wybrana: 
― JANAS - PIWIŃSKA Marzena Agata, 
z listy nr 15 KWW PRZYJAZNA GMINA RAKSZAWA. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 475; 
4) karty do głosowania wydano 241 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 241; 

6) głosów ważnych oddano 231; 

7) radnym został wybrany: 

― KŁOSOWSKI Bogdan, 
z listy nr 14 KWW W TROSCE O GMINĘ RAKSZAWA. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 
1) wybory odbyły się; 



2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 426; 
4) karty do głosowania wydano 252 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 252; 

6) głosów ważnych oddano 250; 

7) radną została wybrana: 
― RUPA Teresa, 
z listy nr 15 KWW PRZYJAZNA GMINA RAKSZAWA. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 275; 
4) karty do głosowania wydano 160 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160; 

6) głosów ważnych oddano 158; 

7) radnym został wybrany: 

― FRĄCZEK Piotr Zenon, 
z listy nr 14 KWW W TROSCE O GMINĘ RAKSZAWA. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 254; 
4) karty do głosowania wydano 145 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145; 

6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radnym został wybrany: 

― PIERSIAK Stanisław, 
z listy nr 14 KWW W TROSCE O GMINĘ RAKSZAWA. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 461; 
4) karty do głosowania wydano 247 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 247; 

6) głosów ważnych oddano 239; 

7) radnym został wybrany: 

― DEC Tomasz, 
z listy nr 15 KWW PRZYJAZNA GMINA RAKSZAWA. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 



1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 367; 
4) karty do głosowania wydano 217 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 217; 

6) głosów ważnych oddano 215; 

7) radnym został wybrany: 

― KUCA Jan, 
z listy nr 13 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ. 

 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 10. 

Wybory do Rady Powiatu Łańcuckiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 64312. 
3. Karty do głosowania wydano 36011 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 35988 osób, to 

jest55,96% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 34027, to jest94,55% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 1961, to jest5,45% 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 908, to jest46,30%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1053, to 
jest53,70%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest0,00%  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 W TROSCE O POWIAT ŁAŃCUCKI. 
 



Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8518; 

4) głosów ważnych oddano 8058; 

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: 

 ― GOLEC Halina, 
 ― BUK Józef Franciszek, 
 ― KURAŚ Dariusz Karol; 
b) lista nr 12 ― KWW W TROSCE O POWIAT ŁAŃCUCKI uzyskała 2 
mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PANEK Jan, 
 ― REJMAN Mariusz 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 

jest53,11% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 848729, to jest93,16% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest6,84% 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 jest32,29%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to 
jest67,71%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest0,00%  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 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 221210; 

4) głosów ważnych oddano 209597; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― FERET Krzysztof Adam, 
 ― STĘPIEŃ Danuta Waleria; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 6 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CYPRYŚ Jerzy, 
 ― FAJGER Maria Bożena, 
 ― KRUCZEK Stanisław, 
 ― KOTULA Jacek Adam, 
 ― TOŁPA Mieczysław, 
 ― OŻÓG Karol Wojciech; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 
 

Komisarz Wyborczy 

w Rzeszowie I 

/-/ Marcin Dudzik 



gm. Żołynia 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W RZESZOWIE I 

z dnia 23 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, wtym 19 obywateliUnii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 487613 osobom, wtym 17obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 487318 osób, to 

jest54,50% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 476917, to jest97,87% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 10401, to jest2,13% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 
oddano 2732, to jest26,27%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 7669, to 
jest73,73%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 
0, to jest0,00%  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, wtym 12 obywateliUnii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 375248 osobom, wtym 8obywatelomUnii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 374857 osób, to 

jest52,19% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 363416, to jest96,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 11441, to jest3,05% 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 jest51,49%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5550, to 
jest48,51%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest0,00%  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 

jest53,20% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 728406, to jest94,99% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 38380, to jest5,01% 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 jest55,44%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17101, to 
jest44,56%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest0,00%  ogólnej liczby głosów 
nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 92 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1610 obwodach głosowania. 

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 

jest53,11% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 848729, to jest93,16% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest6,84% 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 jest32,29%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to 
jest67,71%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest0,00%  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 136. 

Wybory do Rady Gminy Żołynia 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 



2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5565. 
3. Karty do głosowania wydano 3407 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3406 osób, to 

jest61,20% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 3356, to jest98,53% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 50, to jest1,47% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 
oddano 9, to jest18,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 41, to 
jest82,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 
0, to jest0,00%  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 311; 
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) radnym został wybrany: 

― CAŁKA Andrzej Zdzisław, 
z listy nr 16 KWW - DOBRA ZMIANA 2018. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 310; 
4) karty do głosowania wydano 171 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 171; 

6) głosów ważnych oddano 165; 

7) radnym został wybrany: 

― WOŚ Wojciech, 
z listy nr 16 KWW - DOBRA ZMIANA 2018. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 304; 



4) karty do głosowania wydano 172 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172; 

6) głosów ważnych oddano 172; 

7) radnym został wybrany: 

― TABIN Roman Janusz, 
z listy nr 14 KWW DLA ŻOŁYNI. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 445; 
4) karty do głosowania wydano 280 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 280; 

6) głosów ważnych oddano 276; 

7) radną została wybrana: 
― FUS Teresa Aniela, 
z listy nr 13 KWW WSZYSTKO DLA GMINY ŻOŁYNIA. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 442; 
4) karty do głosowania wydano 243 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 243; 

6) głosów ważnych oddano 242; 

7) radną została wybrana: 
― WÓJCIK Anna Zofia, 
z listy nr 13 KWW WSZYSTKO DLA GMINY ŻOŁYNIA. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 360; 
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: 

― DUDEK Piotr Gustaw, 
z listy nr 14 KWW DLA ŻOŁYNI. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 



3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 356; 
4) karty do głosowania wydano 193 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 193; 

6) głosów ważnych oddano 188; 

7) radnym został wybrany: 

― FLESZAR Paweł, 
z listy nr 14 KWW DLA ŻOŁYNI. 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 309; 
4) karty do głosowania wydano 216 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 215; 

6) głosów ważnych oddano 212; 

7) radnym został wybrany: 

― MACH Tomasz Marcin, 
z listy nr 14 KWW DLA ŻOŁYNI. 

 

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 177 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 179; 

6) głosów ważnych oddano 177; 

7) radnym został wybrany: 

― LEJA Tadeusz Jan, 
z listy nr 14 KWW DLA ŻOŁYNI. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 439; 
4) karty do głosowania wydano 269 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 269; 

6) głosów ważnych oddano 267; 

7) radnym został wybrany: 

― DĄBEK Maciej, 
z listy nr 14 KWW DLA ŻOŁYNI. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 
1) wybory odbyły się; 



2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 415; 
4) karty do głosowania wydano 266 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 265; 

6) głosów ważnych oddano 262; 

7) radnym został wybrany: 

― SZPILA Jerzy Piotr, 
z listy nr 13 KWW WSZYSTKO DLA GMINY ŻOŁYNIA. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 397; 
4) karty do głosowania wydano 242 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 242; 

6) głosów ważnych oddano 236; 

7) radnym został wybrany: 

― SIERZĘGA Jacek Tomasz, 
z listy nr 16 KWW - DOBRA ZMIANA 2018. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 377; 
4) karty do głosowania wydano 234 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 234; 

6) głosów ważnych oddano 229; 

7) radnym został wybrany: 

― FORYT Piotr, 
z listy nr 14 KWW DLA ŻOŁYNI. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 381; 
4) karty do głosowania wydano 244 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 244; 

6) głosów ważnych oddano 239; 

7) radnym został wybrany: 

― KOSIOR Krzysztof Franciszek, 
z listy nr 14 KWW DLA ŻOŁYNI. 

 

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 271 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 270; 

6) głosów ważnych oddano 266; 

7) radnym został wybrany: 

― SZTUR Karol Krzysztof, 
z listy nr 17 KWW NIEZALEŻNY. 

 

 
 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

Rozdział 10. 

Wybory do Rady Powiatu Łańcuckiego 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 64312. 
3. Karty do głosowania wydano 36011 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 35988 osób, to 

jest55,96% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 34027, to jest94,55% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 1961, to jest5,45% 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 908, to jest46,30%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1053, to 
jest53,70%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest0,00%  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 W TROSCE O POWIAT ŁAŃCUCKI. 
 



Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6674; 

4) głosów ważnych oddano 6306; 

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: 

 ― KUREK Marian, 
 ― BRUDNIAK Barbara, 
 ― WAWRO Krzysztof; 
b) lista nr 12 ― KWW W TROSCE O POWIAT ŁAŃCUCKI uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KILIAN Kamil; 

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 

jest53,11% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 848729, to jest93,16% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest6,84% 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 jest32,29%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to 
jest67,71%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest0,00%  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 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 221210; 

4) głosów ważnych oddano 209597; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― FERET Krzysztof Adam, 
 ― STĘPIEŃ Danuta Waleria; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 6 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― CYPRYŚ Jerzy, 
 ― FAJGER Maria Bożena, 
 ― KRUCZEK Stanisław, 
 ― KOTULA Jacek Adam, 
 ― TOŁPA Mieczysław, 
 ― OŻÓG Karol Wojciech; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 
 

Komisarz Wyborczy 

w Rzeszowie I 

/-/ Marcin Dudzik 


