
OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

w Gdańsku  

z dnia 1 grudnia 2014 r. 

uzupełniające obwieszczenie z dnia 21 listopada 2014 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  

na obszarze województwa pomorskiego 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. 

Nr 21, poz. 112, z późn. zm.
1)

) Komisarz Wyborczy w Gdańsku podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa pomorskiego, w których w dniu 30 listopada 2014 r. przeprowadzane było 

ponowne głosowanie. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. W ponownym głosowaniu wybierano łącznie 35 wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast spośród 70 kandydatów zgłoszonych przez 59 komitetów wyborczych. 

2. Uprawnionych do głosowania było 825 915 osób, w tym 39 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 321 947 wyborcom, w tym 22 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 321 883 wyborców, 

to jest 38,97 % uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 316 660, to jest 98,38 % ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 5 223, to jest 1,62 % ogólnej liczby głosów oddanych. 

7. Głosów nieważnych z powodu postawienia dwóch znaków „x” oddano 2 675, to jest 

51,22 % ogólnej liczby głosów nieważnych. 

8. Głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” oddano 2 203, to jest 42,18 % 

ogólnej liczby głosów nieważnych. 

 

 

                                                 
1)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, 

poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, 

z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072. 
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Rozdział 2. 

Wyniki wyborów 

1. W ponownym głosowaniu wybrano 35 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 

z czego: 

1) 33 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach niebędących miastami na 

prawach powiatu; 

2) 2 prezydentów miast w miastach na prawach powiatu. 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 1. 

Wybory Wójta Gminy Chmielno 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał GRZEGORZEWSKI Jerzy Wojciech zgłoszony przez KWW PRZYJAZNA 

GMINA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5492, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 3742 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3739 wyborców, co stanowi 

68,08 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2030 głosów ważnych. 

Rozdział 2. 

Wybory Wójta Gminy Choczewo 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał GĘBKA Wiesław zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 

WYBORCÓW GMINY CHOCZEWO. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4505. 

3. Karty do głosowania wydano 3071 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3071 wyborców, co stanowi 

68,17 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1639 głosów ważnych. 
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Rozdział 3. 

Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał KALLAS Wojciech Tomasz zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 

WYBORCÓW WOJCIECHA KALLAS. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7338. 

3. Karty do głosowania wydano 3788 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3788 wyborców, co stanowi 

51,62 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1976 głosów ważnych. 

Rozdział 4. 

Wybory Wójta Gminy Dębnica Kaszubska 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskała WARKOCKA Iwona Małgorzata zgłoszona przez KWW IWONY 

WARKOCKIEJ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7563. 

3. Karty do głosowania wydano 3273 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3273 wyborców, co stanowi 

43,28 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskała 1662 głosów ważnych. 

Rozdział 5. 

Wybory Wójta Gminy Gardeja 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał KWIATKOWSKI Kazimierz zgłoszony przez KWW NASZA GMINA-

WSPÓLNY DOM. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6530. 

3. Karty do głosowania wydano 2889 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2889 wyborców, co 

stanowi 44,24 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1570 głosów ważnych. 



4 

 

  

Rozdział 6. 

Wybory Prezydenta Miasta Gdańska  

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał ADAMOWICZ Paweł Bogdan zgłoszony przez KW PLATFORMA 

OBYWATELSKA RP. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 355340, w tym 20 obywateli 

Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 128457 osobom, w tym 10 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 128414 wyborców, 

co stanowi 36,14 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 77034 głosy ważne. 

Rozdział 7. 

Wybory Burmistrza Miasta i Gminy w Gniewie 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskała TARASZKIEWICZ-GURZYŃSKA Maria Barbara zgłoszona przez 

KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12402. 

3. Karty do głosowania wydano 3979 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3979 wyborców, co 

stanowi 32,08 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2053 głosy ważne. 

Rozdział 8. 

Wybory Burmistrza Kartuz 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał GOŁUŃSKI Mieczysław Grzegorz zgłoszony przez KWW ZRZESZENI 

DLA KASZUB. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 24582. 

3. Karty do głosowania wydano 11250 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 11247 wyborców, co 

stanowi 45,75 % uprawnionych do głosowania. 
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5. Wybrany kandydat uzyskał 6527 głosów ważnych. 

Rozdział 9. 

Wybory Wójta Gminy Kosakowo 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał WŁUDZIK Jerzy Henryk zgłoszony przez KWW JERZEGO WŁUDZIKA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9224, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 4920 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4918 wyborców, co 

stanowi 53,32 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2500 głosów ważnych. 

Rozdział 10. 

Wybory Burmistrza Miasta Kościerzyna 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał MAJEWSKI Michał Marcin zgłoszony przez KWW NOWA PRZYSZŁOŚĆ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 18175, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 8782 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8781 wyborców, co 

stanowi 48,31 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 5485 głosów ważnych. 

Rozdział 11. 

Wybory Wójta Gminy Kwidzyn 

1. Wyboru dokonano. Ponieważ obaj kandydaci uzyskali równe liczby głosów na wójta, w 

ponownym głosowaniu wybrana została NOWOGRODZKA Ewa Małgorzata zgłoszona 

przez KWW OPS, która otrzymała w większej liczbie obwodów głosowania więcej głosów 

niż drugi kandydat. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8572. 

3. Karty do głosowania wydano 2757 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2757 wyborców, co 

stanowi 32,16 % uprawnionych do głosowania. 
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5. Wybrany kandydat uzyskał 1373 głosy ważne. 

Rozdział 12. 

Wybory Burmistrza Miasta Lęborka 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał NAMYŚLAK Witold Tadeusz zgłoszony przez KWW KOALICJA DLA 

LĘBORKA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 27644, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 12366 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 

Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 12366 wyborców, co 

stanowi 44,73 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 6925 głosów ważnych. 

Rozdział 13. 

Wybory Wójta Gminy Lubichowo 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał BIELIŃSKI Sławomir zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA 

GMINY LUBICHOWO. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4839. 

3. Karty do głosowania wydano 2488 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2488 wyborców, co 

stanowi 51,42 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1338 głosów ważnych. 

Rozdział 14. 

Wybory Burmistrza Miasta Malborka 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał CHARZEWSKI Marek zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 30930, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 11379 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 11375 wyborców, co 

stanowi 36,78 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 6773 głosy ważne. 

Rozdział 15. 

Wybory Burmistrza Miastka 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał RAMION Roman zgłoszony przez KWW ROMANA RAMIONA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 15850. 

3. Karty do głosowania wydano 6035 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6035 wyborców, co 

stanowi 38,08 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3235 głosów ważnych. 

Rozdział 16. 

Wybory Wójta Gminy Miłoradz 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał SKOREK Arkadiusz zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE 

OBYWATELSKIE. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2723. 

3. Karty do głosowania wydano 1396 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1396 wyborców, co 

stanowi 51,27 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 789 głosów ważnych. 

Rozdział 17. 

Wybory Burmistrza Nowego Stawu 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał SZAŁACH Jerzy zgłoszony przez KWW JERZEGO SZAŁACHA DLA 

GMINY. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6081. 

3. Karty do głosowania wydano 2712 osobom. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2711 wyborców, co 

stanowi 44,58 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1470 głosów ważnych. 

Rozdział 18. 

Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał DEMSKI Patryk Jerzy zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12888, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 4712 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4712 wyborców, co 

stanowi 36,56 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2550 głosów ważnych. 

Rozdział 19. 

Wybory Wójta Gminy Potęgowo 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał LITWIN Dawid zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5519. 

3. Karty do głosowania wydano 2468 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2468 wyborców, co 

stanowi 44,72 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1394 głosy ważne. 

Rozdział 20. 

Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał SZULC Marek Bogdan zgłoszony przez KWW OPS. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10335. 

3. Karty do głosowania wydano 4642 osobom. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4642 wyborców, co 

stanowi 44,92 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2609 głosów ważnych. 

Rozdział 21. 

Wybory Burmistrza Miasta Rumi 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał PASIECZNY Michał Grzegorz zgłoszony przez KW PLATFORMA 

OBYWATELSKA RP. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 36740. 

3. Karty do głosowania wydano 14937 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 14934 wyborców, co 

stanowi 40,65 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 9651 głosów ważnych. 

Rozdział 22. 

Wybory Prezydenta Miasta Słupska 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał BIEDROŃ Robert zgłoszony przez KWW ROBERTA BIEDRONIA 

„NARESZCIE ZMIANA”. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 74795, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 27386 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 27383 wyborców, co 

stanowi 36,61% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 15308 głosów ważnych. 

Rozdział 23. 

Wybory Wójta Gminy Smętowo Graniczne 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskała GALANT Anita zgłoszona przez KWW ANITY GALANT. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4195. 

3. Karty do głosowania wydano 2287 osobom. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2287 wyborców, co 

stanowi 54,52 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1294 głosy ważne. 

Rozdział 24. 

Wybory Wójta Gminy Smołdzino 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał WALACH Arkadiusz Janusz zgłoszony przez KWW SMOŁDZIŃSKIE 

POROZUMIENIE OBYWATELSKIE. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2755, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1203 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1202 wyborców, co 

stanowi 43,63% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 772 głosy ważne. 

Rozdział 25. 

Wybory Wójta Gminy Stare Pole 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał SZCZYPIOR Marek Witold zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE 

OBYWATELSKIE. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3654. 

3. Karty do głosowania wydano 1409 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1409 wyborców, co 

stanowi 38,56 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 839 głosów ważnych. 

Rozdział 26. 

Wybory Prezydenta Miasta Starogard Gdański
  

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał STANKOWIAK Janusz Marek zgłoszony przez 

KWW STOWARZYSZENIE NASZ STAROGARD. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 36722. 
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3. Karty do głosowania wydano 11566 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 11564 wyborców, co 

stanowi 31,49 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 7667 głosów ważnych. 

Rozdział 27. 

Wybory Wójta Gminy Stary Targ 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał KAŹMIERSKI Wiesław Adam zgłoszony przez KWW OPS POWIŚLE. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5076. 

3. Karty do głosowania wydano 2129 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2129 wyborców, co 

stanowi 41,94 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1354 głosy ważne. 

Rozdział 28. 

Wybory Wójta Gminy Stegna 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskała DĄBSKA Ewa zgłoszona przez KWW NASZE ŻUŁAWY I MIERZEJA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7941, w tym 5 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 3085 osobom, w tym 3 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3086 wyborców, co 

stanowi 38,86 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1531 głosów ważnych. 

Rozdział 29. 

Wybory Wójta Gminy Suchy Dąb 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskała KAMIŃSKA Barbara Łucja zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA 

GMINA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3252. 
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3. Karty do głosowania wydano 1422 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1422 wyborców, co 

stanowi 43,73 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 745 głosów ważnych. 

Rozdział 30. 

Wybory Wójta Gminy Tczew 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał REZMEROWSKI Roman Kazimierz zgłoszony przez 

KWW POROZUMIENIE DLA GMINY. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10096, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 3623 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3623 wyborców, co 

stanowi 35,89 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1998 głosów ważnych. 

Rozdział 31. 

Wybory Wójta Gminy Ustka 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskała SOBCZUK-JODŁOWSKA Anna Maria zgłoszona przez 

KWW SAMORZĄDNOŚĆ GMINY USTKA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6342. 

3. Karty do głosowania wydano 3062 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3062 wyborców, co 

stanowi 48,28 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1583 głosy ważne. 

Rozdział 32. 

Wybory Burmistrza Miasta Ustka 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał GRACZYK Jacek Adam zgłoszony przez KWW JACKA GRACZYKA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12960. 
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3. Karty do głosowania wydano 4267 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4270 wyborców, co 

stanowi 32,95 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2417 głosów ważnych. 

Rozdział 33. 

Wybory Burmistrza Miasta Władysławowa 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał KUŻEL Roman Andrzej zgłoszony przez KWW POZYTYWNE ZMIANY. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12083. 

3. Karty do głosowania wydano 5864 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5864 wyborców, co 

stanowi 48,53 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2949 głosów ważnych. 

Rozdział 34. 

Wybory Wójta Gminy Zblewo 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał HEROLD Artur Marcin zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 

WYBORCÓW ARTURA HEROLDA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8756. 

3. Karty do głosowania wydano 4453 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4453 wyborców, co 

stanowi 50,86 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2581 głosów ważnych. 

Rozdział 35. 

Wybory Burmistrza Gminy Żukowo 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał KANKOWSKI Wojciech Dariusz zgłoszony przez KWW KASZUBSKIE 

ZRZESZENIE WYBORCZE. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 24016, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
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3. Karty do głosowania wydano 10148 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 10146 wyborców, co 

stanowi 42,25 % uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 5925 głosów ważnych. 
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