WYCIĄG

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W BIAŁYMSTOKU I
z dnia 24 października 2018 roku
o sprostowaniu błędu

Prostuje się obwieszczenie z dnia 23 października 2018 r. wydane na podstawie art.
168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz.
754, 1000 i 1349) o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podlaskiego
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. nadając mu następującą treść:

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W BIAŁYMSTOKU I
z dnia 23 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podlaskiego
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 Białymstoku I podaje do
publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa
podlaskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 133 rad, z czego:
1) do 118 rad gmin, z tego:
a) do 108 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 10 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 14 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Podlaskiego.
2. Wybierano łącznie 2115 radnych, z czego:

1) 1841 radnych rad gmin, z tego:
a) 1620 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 221 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 244 radnych rad powiatów;
3) 30 radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego.
3. Wybrano łącznie 2115 radnych, z czego:
1) 1841 radnych rad gmin, z tego:
a) 1620 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 221 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 244 radnych rad powiatów;
3) 30 radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego.
4. Wybory przeprowadzono w 1718 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na
radnych.
6. Głosowanie przeprowadzono w 1559 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 159 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych
wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 159 radnych
uzyskało mandaty bez głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 959 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 108 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 1620 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 1620 radnych spośród 4112 kandydatów zgłoszonych przez 337
komitetów wyborczych, w tym 300 komitetów wyborczych wyborców
utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w
gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 1620 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 448191 osób, w tym 22 obywateli Unii
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

5. Karty do głosowania wydano 245695 osobom, w tym 18 obywatelom Unii
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 245552 osób, to
jest 54,79% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 240089, to jest 97,78% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 5463, to jest 2,22% ogólnej liczby głosów oddanych,
z tego głosów nieważnych z powodu:
1)

postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby
kandydatów oddano 1307, to jest 23,92%
ogólnej liczby głosów
nieważnych,

2)

niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 4156,
to jest 76,08% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)

postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata
oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9. Głosowanie przeprowadzono w 1461 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 159 okręgach wyborczych, w których
zgłoszono jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 159
radnych uzyskało mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 577 obwodach głosowania.

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 10 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w
których utworzono 39 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 221 radnych spośród 1394 kandydatów zgłoszonych na 193 listach
kandydatów przez 32 komitety wyborcze.
3. Wybrano 221 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 461227 osób, w tym 4 obywateli Unii
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 238889 osobom, w tym 3 obywatelom Unii
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 238681 osób, to
jest 51,75% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 232657, to jest 97,48% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 6024, to jest 2,52% 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 2830, to jest 46,98% ogólnej liczby
głosów nieważnych,

2)

niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 3194,
to jest 53,02% 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 39 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 361 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 14 rad powiatów, w których utworzono 55 okręgów
wyborczych.
2. Wybierano 244 radnych spośród 1559 kandydatów zgłoszonych na 259 listach
kandydatów przez 35 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 244 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 616348 osób.
5. Karty do głosowania wydano 331238 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 331049 osób, to
jest 53,71% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 314866, to jest 95,11% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 16183, to jest 4,89% 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 9205, to jest 56,88% ogólnej liczby
głosów nieważnych,

2)

niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 6978,
to jest 43,12% 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 55 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 708 obwodach głosowania.
Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Podlaskiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego utworzono
4 okręgi wyborcze.
2. Wybierano 30 radnych spośród 328 kandydatów zgłoszonych na 44 listach
kandydatów przez 12 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 30 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 942700 osób.
5. Karty do głosowania wydano 500155 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 499668 osób, to
jest 53,00% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 468751, to jest 93,81% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 30917, to jest 6,19% 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 8629, to jest 27,91% ogólnej liczby
głosów nieważnych,

2)

niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 22288,
to jest 72,09% 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 4 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 959 obwodach głosowania.

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 1.
Wybory do Rady Powiatu w Augustowie
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 46837.
3. Karty do głosowania wydano 22916 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 22889 osób, to
jest 48,87% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 21898, to jest 95,67% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 991, to jest 4,33% 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 560, to jest 56,51% ogólnej liczby
głosów nieważnych,

2)

niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 431, to
jest 43,49% 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 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
3) lista nr 10

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

4) lista nr 13

KWW DOBRY WYBÓR;

5) lista nr 14

KWW RAZEM DLA POWIATU AUGUSTOWSKIEGO;

6) lista nr 16

KWW NASZE MIASTO AUGUSTÓW.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 9 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11452;
4) głosów ważnych oddano 11105;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― LISEK Joanna,
― JERUĆ Michał;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― PUCZYŁOWSKA Elżbieta,
― BUKOWSKI Andrzej,
― SOBOLEWSKI Mieczysław Lucjan;
c) lista nr 13 ― KWW DOBRY WYBÓR uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― SZKIŁĄDŹ Dariusz Jan;
d) lista nr 14 ― KWW RAZEM DLA POWIATU AUGUSTOWSKIEGO
uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― SZLASZYŃSKI Jarosław;

e) lista nr 16 ― KWW NASZE MIASTO AUGUSTÓW uzyskała 2
mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― KOTARSKI Michał,
― KASZUBA Maciej Daniel;
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) 5716;
4) głosów ważnych oddano 5393;
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:
― DRĄGIEWICZ Tadeusz;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― RUSIECKI Piotr;
c) lista nr 13 ― KWW DOBRY WYBÓR uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― PROTASIEWICZ Wojciech Marek;
d) lista nr 14 ― KWW RAZEM DLA POWIATU AUGUSTOWSKIEGO
uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― MURSZTYN Andrzej;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty:
1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5721;
4) głosów ważnych oddano 5400;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― JEDLIŃSKI Waldemar;
b) lista nr 13 ― KWW DOBRY WYBÓR uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― PSZCZOŁA Elżbieta;
c) lista nr 14 ― KWW RAZEM DLA POWIATU AUGUSTOWSKIEGO
uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― DOBKOWSKI Marek,
― SOKOŁOWSKI Ireneusz;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

