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WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W ŁODZI 

z dnia 23 listopada 2010 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego 

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 Łodzi podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze 

województwa łódzkiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 199 rad, z czego: 

 1) do 177 rad gmin, z tego: 

  a) do 159 rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, 

  b) do 15 rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, 

  c) do 3 rad miast w miastach na prawach powiatu; 

 2) do 21 rad powiatów; 

 3) do Sejmiku Województwa Łódzkiego. 

2. Wybierano łącznie 3 254 radnych, z czego: 

 1) 2 795 radnych rad gmin, z tego: 

 a) 2 385 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

 b) 323 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców, 

 c) 87 radnych w miastach na prawach powiatu; 

 2) 423 radnych rad powiatów; 

 3) 36 radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego. 

3. Wybrano łącznie 3 254 radnych, z czego: 

 1) 2 795 radnych rad gmin, z tego: 

 a) 2 385 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

 b) 323 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców, 

 c) 87 radnych w miastach na prawach powiatu; 

 2) 423 radnych rad powiatów; 

 3) 36 radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 1 785 okręgach wyborczych. 

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

6. Głosowanie przeprowadzono w 1 713 obwodach głosowania. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 97 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 119 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 159 rad gmin, w których utworzono 1 620 okręgów 

wyborczych 

  

2. Wybierano 2 385 radnych spośród 8 035 kandydatów zgłoszonych na 5 823 listach 

kandydatów przez 826 komitetów wyborczych, w tym 763 komitety wyborcze 

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

liczącej do 20 tys. mieszkańców. 

  

3. Wybrano 2 385 radnych.   

4. Uprawnionych do głosowania było 816 982 osób.   

5. Karty do głosowania wydano 453 349 osobom.   

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 453 017 osób, to jest 

55,45% uprawnionych do głosowania. 

  

7. Głosów ważnych oddano 440 877, to jest 97,32% ogólnej liczby głosów oddanych.   

8. Głosów nieważnych oddano 12 140, to jest 2,68% ogólnej liczby głosów oddanych.   

9. Głosowanie przeprowadzono w 860 obwodach głosowania. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 97 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 119 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

Rozdział 3. 

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

  

1. Wybory przeprowadzono do 15 rad gmin, w których utworzono 51 okręgów 

wyborczych. 

  

2. Wybierano 323 radnych spośród 3 435 kandydatów zgłoszonych na 315 listach 

kandydatów przez 50 komitetów wyborczych. 

  

3. Wybrano 323 radnych.   

4. Uprawnionych do głosowania było 522 255 osób.   

5. Karty do głosowania wydano 240 158 osobom.   

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 239 749 osób, to jest 

45,91% uprawnionych do głosowania. 

  

7. Głosów ważnych oddano 227 631, to jest 94,95% ogólnej liczby głosów oddanych.   

8. Głosów nieważnych oddano 12 118, to jest 5,05% ogólnej liczby głosów oddanych.   

9. Głosowanie przeprowadzono w 378 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu 

  

1. Wybory przeprowadzono do 3 rad miast, w których utworzono 16 okręgów wyborczych.   

2. Wybierano 87 radnych spośród 1 311 kandydatów zgłoszonych na 146 listach 

kandydatów przez 20 komitetów wyborczych. 

  

3. Wybrano 87 radnych.   

4. Uprawnionych do głosowania było 696 959 osób.   

5. Karty do głosowania wydano 256 174 osobom.   

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 255 460 osób, to jest 

36,65% uprawnionych do głosowania. 

  

7. Głosów ważnych oddano 246 499, to jest 96,49% ogólnej liczby głosów oddanych.   

8. Głosów nieważnych oddano 8 961, to jest 3,51% ogólnej liczby głosów oddanych.   
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9. Głosowanie przeprowadzono w 464 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do rad powiatów 

  

1. Wybory przeprowadzono do 21 rad powiatów, w których utworzono 92 okręgi 

wyborcze. 

  

2. Wybierano 423 radnych spośród 4 220 kandydatów zgłoszonych na 510 listach 

kandydatów przez 58 komitetów wyborczych. 

  

3. Wybrano 423 radnych.   

4. Uprawnionych do głosowania było 1 367 321 osób.   

5. Karty do głosowania wydano 705 347 osobom.   

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 704 498 osób, to jest 

51,52% uprawnionych do głosowania. 

  

7. Głosów ważnych oddano 651 680, to jest 92,50% ogólnej liczby głosów oddanych.   

8. Głosów nieważnych oddano 52 818, to jest 7,50% ogólnej liczby głosów oddanych.   

9. Głosowanie przeprowadzono w 1 249 obwodach głosowania. 

Rozdział 6. 

Wybory do Sejmiku Województwa Łódzkiego 

  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Łódzkiego utworzono 6 

okręgów wyborczych. 

  

2. Wybierano 36 radnych spośród 585 kandydatów zgłoszonych na 64 listach kandydatów 

przez 14 komitetów wyborczych. 

  

3. Wybrano 36 radnych.   

4. Uprawnionych do głosowania było 2 064 264 osób.   

5. Karty do głosowania wydano 961 468 osobom.   

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 959 392 osób, to jest 

46,48% uprawnionych do głosowania. 

  

7. Głosów ważnych oddano 844 134, to jest 87,99% ogólnej liczby głosów oddanych.   

8. Głosów nieważnych oddano 115 258, to jest 12,01% ogólnej liczby głosów oddanych.   

9. Głosowanie przeprowadzono w 1 912 obwodach głosowania. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 
 

Wybory do Rady Gminy Kowiesy 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 

15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 359. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 389 osób, to jest 

58,88% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 13, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 

okręgu. 

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 87; 

  4) głosów ważnych oddano 86; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW KOWIESY - DIALOG I POROZUMIENIE 

  –  POWĄZKA Dorota Bogusława 

  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 107; 

  4) głosów ważnych oddano 106; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE 

  –  KRAJEWSKI Andrzej 

  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 141; 

  4) głosów ważnych oddano 140; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW KOWIESY - DIALOG I POROZUMIENIE 

  –  OLSZEWSKA Wiesława 

  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 104; 

  4) głosów ważnych oddano 103; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE 

  –  MACHAŁOWSKI Wiktor 

  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 113; 

  4) głosów ważnych oddano 110; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE 

  –  BIAŁEK Barbara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 



– 5 – 

  

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 103; 

  4) głosów ważnych oddano 103; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE 

  –  BRZEZIŃSKI Janusz Antoni 

  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 70; 

  4) głosów ważnych oddano 70; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE 

  –  WIECZOREK Iza Ewa 

  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 118; 

  4) głosów ważnych oddano 112; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE 

  –  MIODUSZEWSKI Bogdan 

  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 66; 

  4) głosów ważnych oddano 65; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW CEZAR 

  –  ADAMCZYK Elżbieta 

  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 106; 

  4) głosów ważnych oddano 104; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE 

  –  ANTOS Mariusz Radosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 2 mandaty: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 228; 

  4) głosów ważnych oddano 223; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW KOWIESY - DIALOG I POROZUMIENIE 

  –  REK Marek Tadeusz 

  b) z listy nr 20 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE 

  –  DUDZIAK Zuzanna 

  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 53; 

  4) głosów ważnych oddano 48; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW KOWIESY - DIALOG I POROZUMIENIE 

  –  BEDEŁEK Ireneusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW CEZAR 

  –  ŻUKOWSKI Cezary Janusz 

  4) 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 93; 

  4) głosów ważnych oddano 92; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE 

  –  KOWALSKA Barbara Janina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Wybory do Rady Powiatu w Skierniewicach 

Wyniki wyborów w okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 031; 

  4) głosów ważnych oddano 4 504; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) 

  

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

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KALISIAK Marek 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – LIŃSKI Jarosław Adam 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW "NASZ POWIAT" uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – OKRASSO Bogdan Stanisław 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE uzyskała 

1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – PAWLAK Ewa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Wybory do Sejmiku Województwa Łódzkiego 
 

Wyniki wyborów w okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158 206; 

  4) głosów ważnych oddano 137 769; 

  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: 

  – BARAŃSKI Andrzej 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BAGIEŃSKI Artur Jan 

  – KLIMCZAK Dariusz 

  
c) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KRAWCZYK Cezary Jarosław 

  
d) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 

tej listy została wybrana: 

  – GRABEK Anna Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

 

Komisarz Wyborczy 

 

/-/ Tomasz Szabelski 

 

 


