
WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W RZESZOWIE 

z dnia 24 listopada 2010 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego 

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 Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na 

obszarze województwa podkarpackiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 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 140 rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, 

  b) do 16 rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, 

  c) do 4 rad miast w miastach na prawach powiatu; 

 2) do 21 rad powiatów; 

 3) do Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

2. Wybierano łącznie 2 994 radnych, z czego: 

 1) 2 530 radnych rad gmin, z tego: 

 a) 2 100 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

 b) 340 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców, 

 c) 90 radnych w miastach na prawach powiatu; 

 2) 431 radnych rad powiatów; 

 3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

3. Wybrano łącznie 2 994 radnych, z czego: 

 1) 2 530 radnych rad gmin, z tego: 

 a) 2 100 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

 b) 340 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców, 

 c) 90 radnych w miastach na prawach powiatu; 

 2) 431 radnych rad powiatów; 

 3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 1 338 okręgach wyborczych. 

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

6. Głosowanie przeprowadzono w 1 678 obwodach głosowania. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 46 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 54 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 140 rad gmin, w których utworzono 1 172 okręgi wyborcze 

2. Wybierano 2 100 radnych spośród 6 704 kandydatów zgłoszonych na 4 081 listach 

kandydatów przez 621 komitetów wyborczych, w tym 529 komitetów wyborczych 

utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie 

liczącej do 20 tys. mieszkańców. 

3. Wybrano 2 100 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 974 005 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 516 196 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 515 775 osób, to jest 

52,95% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 502 587, to jest 97,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 13 188, to jest 2,56% ogólnej liczby głosów oddanych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1 129 obwodach głosowania. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 46 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 54 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

Rozdział 3. 

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

1. Wybory przeprowadzono do 16 rad gmin, w których utworzono 53 okręgi wyborcze. 

2. Wybierano 340 radnych spośród 3 050 kandydatów zgłoszonych na 279 listach 

kandydatów przez 61 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 340 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 422 000 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 201 889 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 201 637 osób, to jest 

47,78% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 191 132, to jest 94,79% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 10 505, to jest 5,21% ogólnej liczby głosów oddanych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 329 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu 

1. Wybory przeprowadzono do 4 rad miast, w których utworzono 15 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 90 radnych spośród 981 kandydatów zgłoszonych na 91 listach kandydatów 

przez 20 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 90 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 271 803 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 130 592 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 130 324 osób, to jest 

47,95% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 125 784, to jest 96,52% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 4 540, to jest 3,48% ogólnej liczby głosów oddanych. 
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9. Głosowanie przeprowadzono w 189 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do rad powiatów 

1. Wybory przeprowadzono do 21 rad powiatów, w których utworzono 93 okręgi 

wyborcze. 

2. Wybierano 431 radnych spośród 4 173 kandydatów zgłoszonych na 510 listach 

kandydatów przez 71 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 431 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1 420 777 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 729 122 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 728 219 osób, to jest 

51,25% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 673 975, to jest 92,55% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 54 244, to jest 7,45% ogólnej liczby głosów oddanych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1 489 obwodach głosowania. 

Rozdział 6. 

Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego utworzono 5 

okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 33 radnych spośród 459 kandydatów zgłoszonych na 43 listach kandydatów 

przez 11 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 33 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1 692 578 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 859 675 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 858 110 osób, to jest 

50,70% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 761 945, to jest 88,79% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 96 165, to jest 11,21% ogólnej liczby głosów oddanych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1 678 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 
 

Wybory do Rady Miejskiej w Kołaczycach 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7 043. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 187 osób, to jest 

45,25% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 98; 

  4) głosów ważnych oddano 93; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE 

  –  ŚLIŻ Aleksander Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 607; 

  4) głosów ważnych oddano 575; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  MAZIARZ Andrzej Michał 

  b) z listy nr 15 KWW BEZPARTYJNI - RAZEM 

  –  FILIPEK Paweł Stefan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 651; 

  4) głosów ważnych oddano 634; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  IWANICKI Kazimierz Piotr 

  –  SKICKI Bogdan 

  b) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE 

  –  NAMYSŁ Tomasz Jakub 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 452; 

  4) głosów ważnych oddano 443; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  LECHWAR Bernadetta Bożena 

  –  ZBYLUT Edward Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 393; 
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  4) głosów ważnych oddano 380; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  MATYSIK Piotr 

  –  MAZIARZ Roman 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

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 268; 

  4) głosów ważnych oddano 262; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  OCHAŁEK Ewa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 359; 

  4) głosów ważnych oddano 354; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOMISARZ Marek 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  DUNAJ Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 359; 

  4) głosów ważnych oddano 353; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ŚWIĘTOJAŃSKA Danuta Bronisława 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  ZĄBKOWICZ Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Wybory do Rady Powiatu w Jaśle 

Wyniki wyborów w okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 11 387; 
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  4) głosów ważnych oddano 10 253; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radną z tej listy została wybrana: 

  – WOŹNIAK Dorota Halina 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KRĘCISZ Bogusław Kazimierz 

  – ŻYGŁOWICZ Stanisław Franciszek 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – PAWLUŚ Adam 

  – SEPIOŁ Mariusz Janusz 

  
d) 

  

lista nr 12 – KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE PODKARPACIA 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KOZIOŁ Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
 

Wyniki wyborów w okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 8 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 195 834; 

  4) głosów ważnych oddano 170 622; 

  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: 

  – KONIECZNY Janusz Kazimierz 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – SOBIERAJ Dariusz Wojciech 

  
c) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MIKLICZ Sławomir 

  – PRZYTOCKI Piotr Marian 

  
d) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 4 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 
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  – CIÓŁKOWSKI Janusz Józef 

  – PIÓRO Tadeusz Wacław 

  – RZOŃCA Bogdan Józef 

  – TUREK Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

 

 


