
WYCI ĄG Z OBWIESZCZENIA 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W BYDGOSZCZY 

z dnia 23 listopada 2010 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego 

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 Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa 
kujawsko-pomorskiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 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 130 rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, 
  b) do 10 rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, 
  c) do 4 rad miast w miastach na prawach powiatu; 
 2) do 19 rad powiatów; 
 3) do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
2. Wybierano łącznie 2 660 radnych, z czego: 
 1) 2 266 radnych rad gmin, z tego: 
 a) 1 950 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
 b) 212 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców, 
 c) 104 radnych w miastach na prawach powiatu; 
 2) 361 radnych rad powiatów; 
 3) 33 radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
3. Wybrano łącznie 2 660 radnych, z czego: 
 1) 2 266 radnych rad gmin, z tego: 
 a) 1 950 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
 b) 212 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców, 
 c) 104 radnych w miastach na prawach powiatu; 
 2) 361 radnych rad powiatów; 
 3) 33 radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
4. Wybory przeprowadzono w 1 198 okręgach wyborczych. 
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 
6. Głosowanie przeprowadzono w 1 398 obwodach głosowania. 
7. Głosowania nie przeprowadzono w 50 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 58 radnych uzyskało mandaty bez 
głosowania. 
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Rozdział 2. 
Wybory do rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 130 rad gmin, w których utworzono 1 058 okręgów 
wyborczych 

2. Wybierano 1 950 radnych spośród 6 472 kandydatów zgłoszonych na 3 838 listach 
kandydatów przez 572 komitety wyborcze, w tym 519 komitetów wyborczych 
utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie 
liczącej do 20 tys. mieszkańców. 

3. Wybrano 1 950 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 768 644 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 383 015 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 382 762 osób, to jest 

49,80% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 370 204, to jest 96,72% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 12 558, to jest 3,28% ogólnej liczby głosów oddanych. 
9. Głosowanie przeprowadzono w 742 obwodach głosowania. 
10. Głosowania nie przeprowadzono w 50 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 58 radnych uzyskało mandaty bez 
głosowania. 

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

1. Wybory przeprowadzono do 10 rad gmin, w których utworzono 35 okręgów 
wyborczych. 

2. Wybierano 212 radnych spośród 1 930 kandydatów zgłoszonych na 194 listach 
kandydatów przez 29 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 212 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 244 993 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 107 193 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 106 942 osób, to jest 

43,65% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 99 472, to jest 93,01% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 7 470, to jest 6,99% ogólnej liczby głosów oddanych. 
9. Głosowanie przeprowadzono w 206 obwodach głosowania. 

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

1. Wybory przeprowadzono do 4 rad miast, w których utworzono 19 okręgów wyborczych. 
2. Wybierano 104 radnych spośród 1 396 kandydatów zgłoszonych na 145 listach 

kandydatów przez 22 komitety wyborcze. 
3. Wybrano 104 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 619 874 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 247 328 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 247 002 osób, to jest 

39,85% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 236 162, to jest 95,61% ogólnej liczby głosów oddanych. 
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8. Głosów nieważnych oddano 10 840, to jest 4,39% ogólnej liczby głosów oddanych. 
9. Głosowanie przeprowadzono w 439 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 
Wybory do rad powiatów 

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

2. Wybierano 361 radnych spośród 3 750 kandydatów zgłoszonych na 476 listach 
kandydatów przez 55 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 361 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1 030 103 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 496 102 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 495 365 osób, to jest 

48,09% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 446 912, to jest 90,22% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 48 453, to jest 9,78% ogólnej liczby głosów oddanych. 
9. Głosowanie przeprowadzono w 959 obwodach głosowania. 

Rozdział 6. 
Wybory do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
utworzono 6 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 33 radnych spośród 616 kandydatów zgłoszonych na 69 listach kandydatów 
przez 15 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 33 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1 649 962 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 743 414 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 741 828 osób, to jest 

44,96% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 644 768, to jest 86,92% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 97 060, to jest 13,08% ogólnej liczby głosów oddanych. 
9. Głosowanie przeprowadzono w 1 398 obwodach głosowania. 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

 

Wybory do Rady Gminy Rypin 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 816. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 221 osób, to jest 

55,38% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 209; 
  4) głosów ważnych oddano 207; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 22 KWW RUCH SAMORZĄDOWY 
  –  PACZKOWSKA Barbara Krystyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 189; 
  4) głosów ważnych oddano 188; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA GMINY RYPIN 
  –  KOWALSKI Zygfryd 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 169; 
  4) głosów ważnych oddano 167; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW RUCH SAMORZĄDOWY 
  –  PANKOWSKI Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 271; 
  4) głosów ważnych oddano 262; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SZALKOWSKI Adam 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 242; 
  4) głosów ważnych oddano 239; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA - NASZA SPRAWA 
  –  BUDZANOWSKA Mariola 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 240; 
  4) głosów ważnych oddano 239; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA - NASZA SPRAWA 
  –  ZABŁOCKI Ireneusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 255; 
  4) głosów ważnych oddano 254; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA - NASZA SPRAWA 
  –  KLATT Rafał Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 282; 
  4) głosów ważnych oddano 274; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA - NASZA SPRAWA 
  –  CIEPLAK Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 215; 
  4) głosów ważnych oddano 209; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA - NASZA SPRAWA 
  –  ŚMIECHEWICZ Marek Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 285; 
  4) głosów ważnych oddano 279; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA GMINY RYPIN 
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  –  KOWALSKI Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 217; 
  4) głosów ważnych oddano 215; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  TOPOLEWSKI Walenty 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162; 
  4) głosów ważnych oddano 161; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA - NASZA SPRAWA 
  –  DYTRYCH Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 139; 
  4) głosów ważnych oddano 139; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA GMINY RYPIN 
  –  SOKOŁOWSKA Wiesława 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 
  4) głosów ważnych oddano 164; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA - NASZA SPRAWA 
  –  PODGÓRSKA Jadwiga 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182; 
  4) głosów ważnych oddano 180; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 23 KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA GMINY RYPIN 
  –  WIŚNIEWSKI Kazimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Wybory do Rady Powiatu w Rypinie 

Wyniki wyborów w okr ęgach 
1. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 221; 
  4) głosów ważnych oddano 2 953; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – POTWARDOWSKI Ryszard 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – PAWŁOWSKI Piotr 

  
c) 
  

lista nr 18 – KWW ZGODA POWIATU RYPIŃSKIEGO uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – MAKOWSKI Piotr Mariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Wybory do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
 

Wyniki wyborów w okr ęgach 
1. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 144 821; 
  4) głosów ważnych oddano 121 242; 
  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: 

  – GIRCZYC Ryszard Edward 

  – PAWLAK Stanisław 

  
b) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – ZGÓRZYŃSKI Paweł 

  
c) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – KANIA Barbara Danuta 

  – KOPYŚĆ Sławomir Andrzej 

  
d) 
  

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

  – JARANOWSKI Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

 

 
 
 

Komisarz Wyborczy  
w Bydgoszczy 

 

Andrzej Siuchniński 
 


