
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 2116 radnych, z czego: 

1) 1842 radnych rad gmin, z tego: 

a) 1621 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 160 radnych uzyskało 

mandaty bez głosowania. 

8. Ogółem pozostało nieobsadzonych -1 mandatów, co stanowi -0,05% ogólnej liczby 

mandatów. 

9. 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 4113 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 1621 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. Ogółem pozostało nieobsadzonych -1 mandatów, co stanowi -0,06% ogólnej liczby 

mandatów. 

12. Głosowanie przeprowadzono w 577 obwodach głosowania. 

 



Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

Rozdział 32. 

Wybory do Rady Gminy Jeleniewo 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2386. 

3. Karty do głosowania wydano 1563 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1562 osób, to jest 

65,47% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1530, to jest 97,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 32, to jest 2,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 

oddano 9, to jest 28,12%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 23, to 

jest 71,88%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 

oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 3, w którym 

zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 153; 

4) karty do głosowania wydano 107 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 107; 

6) głosów ważnych oddano 106; 

7) radnym został wybrany: 

― BOROWSKI Karol Damian, 

z listy nr 14 KWW NASZA GMINA JELENIEWO. 
 



2. Okręg wyborczy nr 2: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 160; 

4) karty do głosowania wydano 112 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 112; 

6) głosów ważnych oddano 112; 

7) radnym został wybrany: 

― SIŁKOWSKI Stanisław, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

3. Okręg wyborczy nr 3: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 

― BIELECKI Jan, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

4. Okręg wyborczy nr 4: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 216; 

4) karty do głosowania wydano 148 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 148; 

6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radną została wybrana: 

― WASZKIEWICZ Marzena, 

z listy nr 15 KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY W NASZYCH RĘKACH. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 231; 

4) karty do głosowania wydano 118 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 118; 

6) głosów ważnych oddano 117; 

7) radnym został wybrany: 

― ANDRUSZKIEWICZ Ryszard, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 

1) wybory odbyły się; 



2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 158; 

4) karty do głosowania wydano 102 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 102; 

6) głosów ważnych oddano 99; 

7) radnym został wybrany: 

― ANESZKO Mirosław Krzysztof, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

7. Okręg wyborczy nr 7: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 150; 

4) karty do głosowania wydano 96 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 96; 

6) głosów ważnych oddano 90; 

7) radną została wybrana: 

― JASIELON Agnieszka, 

z listy nr 15 KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY W NASZYCH RĘKACH. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 138; 

4) karty do głosowania wydano 104 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 104; 

6) głosów ważnych oddano 101; 

7) radnym został wybrany: 

― SZMAJDA Dariusz, 

z listy nr 15 KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY W NASZYCH RĘKACH. 
 

9. Okręg wyborczy nr 9: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 158; 

4) karty do głosowania wydano 119 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 119; 

6) głosów ważnych oddano 115; 

7) radną została wybrana: 

― BAGIŃSKA Joanna, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 



10. Okręg wyborczy nr 10: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 239; 

4) karty do głosowania wydano 170 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 170; 

6) głosów ważnych oddano 164; 

7) radnym został wybrany: 

― PIETROŁAJ Dariusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

11. Okręg wyborczy nr 11: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 205; 

4) karty do głosowania wydano 121 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 121; 

6) głosów ważnych oddano 119; 

7) radnym został wybrany: 

― MYSIUKIEWICZ Ryszard Janusz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 150; 

4) karty do głosowania wydano 92 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 92; 

6) głosów ważnych oddano 90; 

7) radnym został wybrany: 

― STANKIEWICZ Tomasz, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

13. Okręg wyborczy nr 13: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 138; 

4) karty do głosowania wydano 84 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 84; 

6) głosów ważnych oddano 84; 

7) radnym został wybrany: 



― ZUBRZYCKI Zbigniew, 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

14. Okręg wyborczy nr 14: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 132; 

4) karty do głosowania wydano 84 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 83; 

6) głosów ważnych oddano 82; 

7) radnym został wybrany: 

― ADAMSKI Andrzej, 

z listy nr 15 KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY W NASZYCH RĘKACH. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 158; 

4) karty do głosowania wydano 106 osobom; 

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 106; 

6) głosów ważnych oddano 106; 

7) radną została wybrana: 

― BARTOSZEWICZ Renata, 

z listy nr 15 KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY W NASZYCH RĘKACH. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Komisarz Wyborczy 

w Białymstoku I 

Jacek Malinowski 

  
 


