- 1WYCI^G Z OBWIESZCZENIA
KOMISARZA WYBORCZEGO
W LODZI
z (I nia 23 listopada 2010 r.
o wynikach wyborow do rad na obszarze wojewodztwa todzkiego
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatow i sejmikow wojewodztw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz
Wyborczy w Lodzi podajc do publicznej wiadomosci wyniki wyborow do rad na obszarzc
wojewodztwa lodzkiego pr/eprowad/onych w dniu 21 listopada 2010 r.
Dane zbiorcze

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

1.

Rozdzial 1.
Dane ogolne
Wybory przeprowadzono do 1 99 rad, z czego:
1 ) do 1 77 rad gmin, z tego:
a) do 159 rad gmin w gminach licz<\cych do 20 tys. mieszkarieow,
b) do 15 rad gmin w gminach liczqcych powyzcj 20 tys. mieszkarieow,
c) do 3 rad miast w miastach na prawach powiatu;
2} do 21 rad powiatow;
3) do Sejmiku Wojewodztwa Lodzkiego.
Wybierano tqcznic 3 254 radnych, z czego:
1) 2 795 radnych rad gmin, z tego:
a) 2 385 radnych w gminach do 20 tys. mieszkahcow,
b) 323 radnych w gminach powyzej 20 tys. mieszkarieow,
c) 87 radnych w miastach na prawach powiatu;
2) 423 radnych rad powiatow;
3) 36 radnych Sejmiku Wojewodztwa Lodzkiego.
Wybrano la^cznie 3 254 radnych, 7. czego:
1) 2 795 radnych rad gmin, z tego:
a) 2 385 radnych w gminach do 20 tys. mieszkarieow,
b) 323 radnych w gminaeh powyzej 20 tys. mieszkarieow,
c) 87 radnych w miastach na prawach powiatu;
2) 423 radnych rad powiatow;
3) 36 radnych Sejmiku Wojewodztwa Lodzkiego.
Wybory przcprowadzono w 1 785 okre^gach wyborczych.
We wszystkich okre_gach wyborczych zarejestrowano listy kandydatow na radnych.
GHisowanie przeprowadzono w 1 713 obwodach glosowania.
Glosowania nie przcprowadzono w 97 okr^gach wyborczych, w ktorych liczba
zarejcstrowanych kandydatow byla rowna lub mniejsza od liczby radnych wybieranych
w tych okr^gach wyborczych. W zwiajzku z tym 119 radnych uzyskalo mandaty bez
glosowania.
Rozdzial 2.
Wybory do rad gmin w gminach licz^cych do 20 tys. mieszkancow
Wybory przeprowadzono do 159 rad gmin, w ktorych utwor/ono 1 620 okr^gow
wyborczych
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Wybicrano 2385 radnych sposrod 8035 kandydatow zgloszonych na 5823 listach
kandydatow przez 826 komitetow wyborczych, w tym 763 komitety wyborcze
utworzone jedynie w celu zgtoszenia kandydatow na radnych do rady gminy w gminie
licz^ccj do 20 tys. mieszkaricow.
Wybrano 2 385 radnych.
Uprawnionych do gtosowania byto 816 982 osob.
Karty do glosowania wydano 453 349 osobom.
W wyborach wzie^to udzial (oddato waznc karty do glosowania) 453 017 osob, to jest
55,45% uprawnionych do glosowania.
Glosow waznych oddano 440 877, to jest 97,32% ogolnej liczby glosow oddanych.
Gtosow niewaznych oddano 12 140, to jest 2,68% ogolnej liczby gtosow oddanych.
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Glosowanie przeprowadzono w 860 obwodach gtosowania.
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10. Glosowania nie przeprowadzono w 97 okr^gach wyborczych, w ktorych liczba
zarcjestrowanych kandydatow byla rowna lub mniejsza od liczby radnych wybicranych
w tych okr^gach wyborczych. W zwia/ku z tym 119 radnych uzyskalo mandaty bcz
gtosowania.
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Ro/d/ial 3.
Wybory do rad gmin w gminach lk'/ac\h powyzej 20 tys. mics/kancow
Wybory przeprowadzono do 15 rad gmin, w ktorych utworzono 51 okrqgow
wyborczych.
Wybicrano 323 radnych sposrod 3435 kandydatow zgloszonych na 315 listach
kandydatow przez 50 komitetow wyborezych.
Wybrano 323 radnych.
Uprawnionych do glosowania bylo 522 255 osob.
ICarty do gtosowania wydano 240 158 osobom.
W wyborach wziqlo udzial (oddalo wazne karty do glosowania) 239 749 osob, to jest
45,91% uprawnionych do glosowania.
Gtosow waznych oddano 227 631, to jest 94,95% ogolnej liczby glosow oddanych.
Glosow niewaznych oddano 12 118, to jest 5,05% ogolnej liczby gtosow oddanych.
Glosowanie przeprowadzono w 378 obwodach glosowania.
Ro/d/ial 4.
Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu
Wybory przeprowadzono do 3 rad miast, w ktorych utworzono 16 okrqgow wyborczych.
Wybierano 87 radnych sposrod 1 3 1 1 kandydatow zgloszonych na 146 listach
kandydatow przcz 20 komitetow wyborczych.
Wybrano 87 radnych.
Uprawnionych do glosowania bylo 696 959 osob.
Karty do glosowania wydano 256 174 osobom.
W wyborach wzie_k> udzial (oddalo wazne karty do gtosowania) 255 460 osob, to jest
36,65% uprawnionych do glosowania.
Glosow waznych oddano 246 499, to jest 96,49% ogolnej liczby glosow oddanych.
Gtosow niewaznych oddano 8 961, to jest 3,51% ogolnej liczby gtosow oddanych.
Glosowanie przeprowadzono w 464 obwodach gtosowania.
Rozdzial 5.
Wybory do rad powiatow
Wybory przeprowadzono do 21 rad powiatow, w ktorych utworzono 92 okrc,gi
wyborcze.
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- 3 Wybierano 423 radnych sposrod 4220 kandydatow zgloszonych na 510 listach
kandydatow przez 58 komitetow wyborczych.
Wybrano 423 radnych.
Uprawnionych do glosowania bylo 1 367 321 osob.
Karty do glosowania wydano 705 347 osobom.
W wyborach wziejo udzial (oddalo wazne karty do glosowania) 704 498 osob, to jest
51,52% uprawnionych do glosowania.
Glosow waznych oddano 651 680, to jest 92,50% ogolnej liczby glosow oddanych.
Glosow niewaznych oddano 52 818, to jest 7,50% ogolnej liczby glosow oddanych.
Glosowanie przeprowadzono w 1 249 obwodach glosowania.
Rozdzial 6.
Wybory do Sejmiku Wojewodztwa Lodzkiego
Dla przeprowadzenia wyborow do Sejmiku Wojewodztwa Lodzkiego utworzono 6
okrej*6w wyborczych.
Wybierano 36 radnych sposrod 585 kandydatow zgloszonych na 64 listach kandydatow
przez 14 komitetow wyborczych.
Wybrano 36 radnych.
Uprawnionych do glosowania byto 2 064 264 osob.
Karty do glosowania wydano 961 468 osobom.
W wyborach wzi^lo udzial (oddato wazne karty do glosowania) 959 392 osob, to jest
46,48% uprawnionych do glosowania.
Glosow waznych oddano 844 134, to jest 87,99% ogolnej liczby glosow oddanych.
Glosow niewaznych oddano 115 258, to jest 12,01% ogolnej liczby gtosow oddanych.
Glosowanie przeprowadzono w 1 912 obwodach glosowania.
CZCSC II

Szczegolowe wyniki wyborow
Wybory do Rady Gminy Rzeczyca

1.
2.
3.

Oddzial 1.
Dane ogolne
Dla wyboru Rady utworzono 9 okrqgow wyborczych, w ktorych ta^cznie wybierano
15 radnych.
Liczba osob uprawnionych do glosowania wynosila 3 979.
W wyborach wzie_lo udzial (oddalo wazne karty do glosowania) 2 627 osob, to jest
66,02% uprawnionych do glosowania.
Oddzial 2.
Wyniki wyborow w poszczegolnych okr^gach

1.

Okrej* wyborczy nr 1 obejmuja^cy 1 mandat;

1)
2)
3)
4)
5)

6)

wybory odbyly siq;
glosowanie przeprowadzono;
liczba kart waznych (osob, ktore wziejy udzial w glosowaniu) wyniosla 179;
glosow waznych oddano 173;
radnym zostal wybrany:
a) z listy nr 20 KWW DZIALAJMY RAZEM
- PIETRZAK Piotr Stawomir
wszystkie mandaty zostaly obsadzone.
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Okrqg wyborczy nr 2 obcjmuja^cy 1 mandat:
1) wybory odbyly sit;;
2)
3)
4)

gtosowanie przeprowadzono;
Hczba kart waznych (osob, ktore wzie_ly udzial w glosowaniu) wyniosla 156;
giosow waznych oddano 149;

5)

radnym zostal wybrany:
a)

z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZADOWO-LUDOWE 2010
- LUCZYNSKIWieslaw

6) wszystkie mandaty zostaly obsadzonc.
OkrQg wyborczy nr 3 obejmujq.cy 1 mandat:

1)
2)
3)
4)
5)

wybory odbyly sic,;
gtosowanie przeprowadzono;
Hczba kart waznych (osob, ktore wziejy udzial w glosowaniu) wyniosla 177;
glosow waznych oddano 174;
radnym zostal wybrany:
a) z listy nr 19 KWW FORUM GOSPODARCZE
- ST^PNIAK Stanistaw
6) wszystkie mandaty zostaly obsadzonc.
Okre_g wyborczy nr 4 obejmuja^cy 2 mandaty:
1) wybory odbyly SIQ;
2) glosowanie przeprowadzono;
3) Hczba kart waznych (osob, ktore w/iejy ud/ial w glosowaniu) wyniosla 367;
4) glosow waznych oddano 362;
5) radnymi /ostali wybrani:
a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZA.DOWO-LUDOWE 2010
- STANCZYKJan
b) z listy nr 19 KWW FORUM GOSPODARCZE
- KOSIACKI Lcszck
6) wszystkie mandaty zostaly obsadzone.
Okrqg wyborczy nr 5 obejmujqcy 1 mandat:
1) wybory odbyly sit;;
2) glosowanie przeprowadzono;
3) Hczba kart waznych (osob, ktore wziqly udzial w glosowaniu) wyniosta 153;
4) glosow waznych oddano 147;
5) radna^ zostala wybrana:
a) z listy nr 19 KWW FORUM GOSPODARCZE
- GIERACH Wieslawa Zofia
6) wszystkie mandaty zostaly obsadzone.
Okrqg wyborczy nr 6 obejmujq_cy 1 mandat:
1) wybory odbyly sic.;
2) glosowanie przeprowadzono;
3) Hczba kart waznych (osob, ktore wzie^ly udzial w glosowaniu) wyniosla 190;
4) glosow waznych oddano 189;
5) radnq. zostala wybrana:
a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZADOWO-LUDOWE 2010

- 5- PODLASEK Aneta Anna
6) wszystkie mandaty zostaly obsadzone.
Okrej* wyborczy nr 7 obejmuja_cy 5 mandatow:
1) wybory odbyly sie_;
2) glosowanie przeprowadzono;
3) liczba kart waznych (osob, ktore wziejy udziat w glosowaniu) wyniosla 870;
4) glosow waznych oddano 860;
5) radnymi zostali wybrani:
a) z listynr 18 KWW FORUM SAMORZA.DOWO-LUDOWE 2010
- BANASZKIEWICZ Henryk Grzegorz
- GRUDA Teresa Zofia
- SZOPA Wojciech Stefan
- WILKONSKA Elzbieta
b) z listy nr 20 KWW DZIALAJMY RAZEM
- GWIZDON Andrzej Robert
6) wszystkie mandaty zostaty obsadzone.
Okre_g wyborczy nr 8 obejmujajcy 2 mandaty;
1) wybory odbyly sie_;
2) glosowanie przeprowadzono;
3) liczba kart waznych (osob, ktore wziejy udzial w glosowaniu) wyniosta 376;
4) glosow waznych oddano 363;
5) radnymi zostali wybrani:
a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZADOWO-LUDOWE 2010
- BARANJanusz
b) z listy nr 19 KWW FORUM GOSPODARCZE
- KEJ>A Andrzej Stanistaw
6) wszystkie mandaty zostaly obsadzone.
Okr^g wyborczy nr 9 obejmujg.cy 1 mandat:
1) wybory odbyly sie,;
2) glosowanie przeprowadzono;
3) liczba kart waznych (osob, ktore wziejy udzial w glosowaniu) wyniosta 159;
4) glosow waznych oddano 155;
5) radnq_ zostala wybrana:
a) z listy nr 20 KWW DZIALAJMY RAZEM
- DOMAGALA Grazyna

6)

wszystkie mandaty zostaly obsadzone.
Wybory do Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim

Wyniki wyborow w okr^gach
Okrqg wyborczy nr 6 obejmujajcy 4 mandaty:
1) wybory odbyly siq;
2) gtosowanie przeprowadzono;
3) liczba kart waznych (osob, ktore wziejy udzial w glosowaniu) wyniosla 8814;
4} glosow waznych oddano 8 097;
5) komitety wyborcze uczestniczq.ee w podziale mandatow uzyskaly nastejwjaj^e
liczby mandatow:

a)

- 6lista nr 4 - KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskala 1 mandat;
radna^z tej listy /ostala wybrana:

- KLATKA Barbara Ewa
b)

lista nr 5 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOSC uzyskala 1 mandat; radnym /
tej listy zostal wybrany:
- KARWAT Leon Eugeniusz

c)

lista nr 15 - KWW FORUM SAMORZ4DOWO-LUDOWE 2010 uzyskata
2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
- ISKIERKA Kr/ys/tof
- KACKI Bogdan

6)

wszystkie mandaty zostary obsadzone.
Wybory do Sejmiku Wojcwodztwa I.odzkiego

Wyniki wyborow w okr^gach
Okrqg wyborczy nr 6 obejmuja^cy 5 mandatow:
1) wybory odbyty siej
2) gtosowanie przeprowadzono;
3) liczba kart waznych (osob, ktore wzi^ly ud/ial w glosowaniu) wyniosla 158 206;
4) glosow waznych oddano 137 769;
5) komitcty wyborcze uczcstnicza^ce w podziale mandatow uzyskaly nastqpuja^cc
liczby mandatow:
a) lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY SLD uzyskata 1 mandat; radnym z tej
listy zostal wybrany:
-BARANSKI Andrzej
b)

lista nr 2 - KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskala 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
-BAGIENSKI ArturJan
-KLIMCZAKDariusz

c)

lista nr 4 - KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskata 1 mandat;
radnym z tej listy zostal wybrany:
- KRAWCZYK Cezary Jarostaw

d)

lista nr 5 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOSC uzyskala 1 mandat; radna^ z
tej listy zostala wybrana:
- GRABEK Anna Matgorzata

6)

wszystkie mandaty zostaly obsadzone.

Komisarz Wyborczy
/-/

Tomasz SZABELSKI

