
Powiat włocławski 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W BYDGOSZCZY I 

z dnia 24 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego 

(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 Bydgoszczy I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 164 rad, z czego: 

1) do 144 rad gmin, z tego: 

a) do 131 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) do 13 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 19 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

2. Wybierano łącznie 2651 radnych, z czego: 

1) 2260 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1965 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 295 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 361 radnych rad powiatów; 

3) 30 radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

3. Wybrano łącznie 2651 radnych, z czego: 

1) 2260 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1965 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

b) 295 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 361 radnych rad powiatów; 

3) 30 radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 2100 okręgach wyborczych. 

5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 

6. Głosowanie przeprowadzono w 1900 okręgach wyborczych. 
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7. Głosowania nie przeprowadzono w 200 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 200 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 1651 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 131 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 

1965 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 1965 radnych spośród 5222 kandydatów zgłoszonych przez 441 komitetów 

wyborczych, w tym 395 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 

zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców. 

 Wśród kandydatów było 2 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami 

polskimi. 

3. Wybrano 1965 radnych, w tym 1 obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem 

polskim. 

4. Uprawnionych do głosowania było 746167 osób, w tym 16 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 406110 osobom, w tym 16 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 405957 osób, to jest 

54,41% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 395223, to jest 97,36% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 10734, to jest 2,64% ogólnej liczby głosów oddanych,  

z tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 2399, to jest 22,35%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8330, to jest 

77,60%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 5, 

to jest 0,05%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1765 okręgach wyborczych. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 200 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 200 radnych uzyskało 

mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 945 obwodach głosowania. 
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Rozdział 3. 

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 13 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 

utworzono 49 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 295 radnych spośród 2072 kandydatów zgłoszonych na 275 listach 

kandydatów przez 50 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 295 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 797381 osób, w tym 21 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

5. Karty do głosowania wydano 415606 osobom, w tym 15 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 415230 osób, to jest 

52,07% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 403389, to jest 97,15% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 11841, to jest 2,85% 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 6417, to jest 54,19%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5424, to jest 

45,81%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 660 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 80 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 361 radnych spośród 2361 kandydatów zgłoszonych na 375 listach 

kandydatów przez 45 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 361 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1035330 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 552075 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 551797 osób, to jest 

53,30% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 514418, to jest 93,23% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 37379, to jest 6,77% ogólnej liczby głosów oddanych,  

z tego głosów nieważnych z powodu: 
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1)  postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów  

z różnych list oddano 23989, to jest 64,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 13390, to jest 

35,82%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 80 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1203 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

utworzono 6 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 30 radnych spośród 375 kandydatów zgłoszonych na 59 listach kandydatów 

przez 12 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 30 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1611366 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 852231 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 851329 osób, to jest 

52,83% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 790007, to jest 92,80% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 61322, to jest 7,20% 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 22091, to jest 36,02%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 39231, to jest 

63,98%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 6 okręgach wyborczych. 

10. Głosowanie przeprowadzono w 1651 obwodach głosowania. 
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Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział III 

Wybory do rad powiatów 

 

Rozdział 18. 

Wybory do Rady Powiatu we Włocławku 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 21 

radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 70239. 

3. Karty do głosowania wydano 38603 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 38591 osób, to jest 

54,94% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 35106, to jest 90,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 3485, to jest 9,03% 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 2350, to jest 67,43%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1135, to jest 

32,57%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 

rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 

nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 13 KWW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE; 

4) lista nr 14 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU WŁOCŁ. 
 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 
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3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7156; 

4) głosów ważnych oddano 6566; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BLADOSZEWSKI Mariusz; 

b) lista nr 13 ― KWW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― JABŁOŃSKI Jacek Roman; 

c) lista nr 14 ― KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU WŁOCŁ 

uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZAWIDZKI Wojciech Bolesław, 

 ― KOŃCZYŃSKA Ewa Maria; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7273; 

4) głosów ważnych oddano 6705; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GOŁĘBIEWSKI Roman, 

 ― WAŁĘSA Barbara; 

b) lista nr 13 ― KWW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― BŁASZKIEWICZ Jadwiga Zofia; 

c) lista nr 14 ― KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU WŁOCŁ 

uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― JEZIERSKI Tomasz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4684; 

4) głosów ważnych oddano 4282; 
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5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― RUDZIŃSKI Wojciech; 

b) lista nr 14 ― KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU WŁOCŁ 

uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― JASKULSKI Marek, 

 ― TOMASZEWSKI Roman; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5261; 

4) głosów ważnych oddano 4801; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― KOZŁOWSKA Anna Sława; 

b) lista nr 14 ― KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU WŁOCŁ 

uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― DALMANN Dawid Andrzej, 

 ― KACA Kazimierz; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6094; 

4) głosów ważnych oddano 5465; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― DOMŻALSKI Bogdan; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― AMBROŻEWICZ Jan; 
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c) lista nr 14 ― KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU WŁOCŁ 

uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WIERZOWIECKI Zygmunt Stanisław; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 4 mandaty: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8123; 

4) głosów ważnych oddano 7287; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MATUSIAK Karol Antoni, 

 ― ŚLEDZIŃSKI Grzegorz Piotr; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― KACZMAREK Włodzimierz Bogdan; 

c) lista nr 14 ― KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU WŁOCŁ 

uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― PAWŁOWSKI Jerzy Jan; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(miejsce na pieczęć Komisarza Wyborczego) 

 

Komisarz Wyborczy 

w Bydgoszczy I 

Igor Zgoliński 

 


