
WYCI ĄG Z OBWIESZCZENIA 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W SZCZECINIE 

z dnia 23 listopada 2010 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego 

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

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 133 rad, z czego: 
 1) do 114 rad gmin, z tego: 
  a) do 98 rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, 
  b) do 13 rad gmin w gminach liczących powyŜej 20 tys. mieszkańców, 
  c) do 3 rad miast w miastach na prawach powiatu; 
 2) do 18 rad powiatów; 
 3) do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. 
2. Wybierano łącznie 2 180 radnych, z czego: 
 1) 1 822 radnych rad gmin, z tego: 
 a) 1 470 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
 b) 275 radnych w gminach powyŜej 20 tys. mieszkańców, 
 c) 77 radnych w miastach na prawach powiatu; 
 2) 328 radnych rad powiatów; 
 3) 30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. 
3. Wybrano łącznie 2 180 radnych, z czego: 
 1) 1 822 radnych rad gmin, z tego: 
 a) 1 470 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
 b) 275 radnych w gminach powyŜej 20 tys. mieszkańców, 
 c) 77 radnych w miastach na prawach powiatu; 
 2) 328 radnych rad powiatów; 
 3) 30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. 
4. Wybory przeprowadzono w 872 okręgach wyborczych. 
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 
6. Głosowanie przeprowadzono w 1 048 obwodach głosowania. 
7. Głosowania nie przeprowadzono w 19 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 26 radnych uzyskało mandaty bez 
głosowania. 

Rozdział 2. 
Wybory do rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 98 rad gmin, w których utworzono 740 okręgów 
wyborczych 
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2. Wybierano 1 470 radnych spośród 5 148 kandydatów zgłoszonych na 2 882 listach 
kandydatów przez 506 komitetów wyborczych, w tym 452 komitety wyborcze 
utworzone jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie 
liczącej do 20 tys. mieszkańców. 

3. Wybrano 1 470 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 572 047 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 292 535 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 292 079 osób, to jest 

51,06% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów waŜnych oddano 282 746, to jest 96,80% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów niewaŜnych oddano 9 333, to jest 3,20% ogólnej liczby głosów oddanych. 
9. Głosowanie przeprowadzono w 520 obwodach głosowania. 
10. Głosowania nie przeprowadzono w 19 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 26 radnych uzyskało mandaty bez 
głosowania. 

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

1. Wybory przeprowadzono do 13 rad gmin, w których utworzono 44 okręgi wyborcze. 
2. Wybierano 275 radnych spośród 2 769 kandydatów zgłoszonych na 260 listach 

kandydatów przez 48 komitetów wyborczych. 
3. Wybrano 275 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 342 466 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 160 995 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 160 770 osób, to jest 

46,94% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów waŜnych oddano 151 480, to jest 94,22% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów niewaŜnych oddano 9 290, to jest 5,78% ogólnej liczby głosów oddanych. 
9. Głosowanie przeprowadzono w 247 obwodach głosowania. 

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

1. Wybory przeprowadzono do 3 rad miast, w których utworzono 13 okręgów wyborczych. 
2. Wybierano 77 radnych spośród 1 037 kandydatów zgłoszonych na 102 listach 

kandydatów przez 18 komitetów wyborczych. 
3. Wybrano 77 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 438 981 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 170 183 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 169 950 osób, to jest 

38,71% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów waŜnych oddano 164 229, to jest 96,63% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów niewaŜnych oddano 5 721, to jest 3,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 
9. Głosowanie przeprowadzono w 279 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 
Wybory do rad powiatów 

1. Wybory przeprowadzono do 18 rad powiatów, w których utworzono 70 okręgów 
wyborczych. 
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2. Wybierano 328 radnych spośród 3 109 kandydatów zgłoszonych na 380 listach 
kandydatów przez 50 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 328 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 919 640 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 455 625 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 454 857 osób, to jest 

49,46% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów waŜnych oddano 413 876, to jest 90,99% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów niewaŜnych oddano 40 981, to jest 9,01% ogólnej liczby głosów oddanych. 
9. Głosowanie przeprowadzono w 769 obwodach głosowania. 

Rozdział 6. 
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

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

2. Wybierano 30 radnych spośród 377 kandydatów zgłoszonych na 44 listach kandydatów 
przez 12 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 30 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1 358 618 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 625 851 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 624 279 osób, to jest 

45,95% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów waŜnych oddano 543 617, to jest 87,08% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów niewaŜnych oddano 80 662, to jest 12,92% ogólnej liczby głosów oddanych. 
9. Głosowanie przeprowadzono w 1 048 obwodach głosowania. 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

 

Wybory do Rady Miasta Szczecin 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
31 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 318 488. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało waŜne karty do głosowania) 119 262 osób, to jest 

37,45% uprawnionych do głosowania. 
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4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 
listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 14 KWW PIOTRA KRZYSTKA SZCZECIN DLA POKOLEŃ 

  5) lista nr 15 KWW B. SOCHAŃSKIEGO - OBUDŹMY SZCZECIN 

  6) lista nr 17 KWW MAŁGORZATY JACYNY - WITT 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart waŜnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 25 330; 
  4) głosów waŜnych oddano 24 585; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

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

  – JERZYK HENRYK 

  – WIJAS JĘDRZEJ PIOTR 

  
b) 
  

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

  – BRÓDKA JOANNA JADWIGA 

  – DZIKOWSKI WŁADYSŁAW 

  – GRODZKI TOMASZ PAWEŁ 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – BIERNAT STEFANIA ELśBIETA 

  
d) 
  

lista nr 14 – KWW PIOTRA KRZYSTKA SZCZECIN DLA POKOLEŃ 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KOLBOWICZ MAREK ANTONI 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart waŜnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 25 225; 
  4) głosów waŜnych oddano 24 292; 
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  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

  
a) 
  

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

  – NAPIERALSKI MARCIN 

  
b) 
  

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

  – BALICKA JOLANTA ANNA 

  – PAŃKA URSZULA 

  – TYSZLER ŁUKASZ PRZEMYSŁAW 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – DĄBROWSKI WITOLD 

  – SZAŁABAWKA ARTUR LESŁAW 

  
d) 
  

lista nr 17 – KWW MAŁGORZATY JACYNY - WITT uzyskała 1 mandat; 
radną z tej listy została wybrana: 

  – JACYNA-WITT MAŁGORZATA ANNA 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart waŜnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 18 721; 
  4) głosów waŜnych oddano 18 055; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

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

  – KOZŁOWSKI ADAM ANDRZEJ 

  
b) 
  

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

  – BARAN BAZYLI 

  – HERCZYŃSKA MARIA MAGDALENA 

  – STOPYRA JAN WŁADYSŁAW 

  
c) 
  

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

  – HINC TOMASZ WOJCIECH 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart waŜnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 26 742; 
  4) głosów waŜnych oddano 25 871; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

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

  – KRYSTEK DAWID WOJCIECH 

  
b) 
  

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

  – PALUCH MARCIN 

  – SIEŃKO JERZY 

  – ZIELIŃSKA GRAśYNA 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – DUKLANOWSKI MAREK ZBIGNIEW 

  – JANIA PIOTR PAWEŁ 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart waŜnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 23 244; 
  4) głosów waŜnych oddano 22 486; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

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

  – KĘSIK PIOTR WIKTOR 

  
b) 
  

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

  – LEMM JUDYTA 

  – MARCHEWKA ARKADIUSZ 

  – POSŁUSZNY JAN ANTONI 

  
c) 
  

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

  – DUKLANOWSKI LESZEK 

  
d) 
  

lista nr 14 – KWW PIOTRA KRZYSTKA SZCZECIN DLA POKOLEŃ 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KRZYSTEK PIOTR TOMASZ 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 
 

Wyniki wyborów w okr ęgach 
1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart waŜnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 144 558; 
  4) głosów waŜnych oddano 135 412; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

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

  – KOŚ Ewa Izabela 

  – WIECZOREK Dariusz Krzysztof 

  
b) 
  

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

  – KALINA Teresa 

  – OBRYCKI Norbert Piotr 

  – SOBOLEWSKA Agnieszka 

  – TAŁASIEWICZ Marek Jan 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – DOBRZYŃSKI Leszek 

  – DRZAZGA Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

 

 
Komisarz Wyborczy 

 

/-/ Jacek Szreder 

 


