
_____________________________________________
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone 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.

* Ró nica pomi dzy pkt. 3 a pkt. 4 wynika z faktu i  13 kart zosta o wyj tych z kopert na karty do g osowania a 9 kart nie zosta o
wrzuconych przez wyborców do urn.

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO

 W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 1  grudnia 2014 r.

uzupe niaj ce obwieszczenie z dnia 22 listopada 2014 r.

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
na obszarze województwa lubuskiego

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U.
Nr 21, poz. 112, z pó n. zm.1)) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze podaje do publicznej
wiadomo ci wyniki wyborów wójtów i burmistrzów na obszarze województwa lubuskiego,
w których w dniu 30 listopada 2014 r. przeprowadzane by o ponowne g osowanie.

Cz  I
Dane zbiorcze

Rozdzia  1.
Dane ogólne

1. W ponownym g osowaniu wybierano cznie 32 wójtów i burmistrzów spo ród 63
kandydatów zg oszonych przez 57 komitety wyborcze , w tym w 1 gminie , w której
zarejestrowano tylko jednego kandydata.

2. Uprawnionych do g osowania by o 302558 osób, w tym 15 obywateli Unii Europejskiej
nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 123412 wyborcom, w tym 12 obywatelom Unii
Europejskiej nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 123416* wyborców,
to jest 40.79% uprawnionych do g osowania.

5. osów wa nych oddano 122279 to jest 99,08% ogólnej liczby g osów oddanych.
6. osów niewa nych oddano 1137 to jest 0,92%  ogólnej liczby g osów oddanych.
7. osów niewa nych z powodu niepostawienia znaku „x” oddano 632, to jest 55.58%

ogólnej liczby g osów niewa nych.
8. osów niewa nych z powodu postawienia dwu znaków „x” oddano 430 to jest 37.82%

ogólnej liczby g osów niewa nych.

Rozdzia  2.
Wyniki wyborów

1. W ponownym g osowaniu wybrano 32 wójtów i burmistrzów  z czego:
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1) 32 wójtów i burmistrzów miast w gminach nieb cych miastami na prawach
powiatu;

Cz  II
Szczegó owe wyniki wyborów

Rozdzia  1.

Wybory Burmistrza Cybinki

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach, w ponownym g osowaniu, wymagan
liczb  g osów uzyska  KO ODZIEJCZYK Marek  zg oszony  przez KWW Przysz
To Twój Wybór.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 5382.

3. Karty do g osowania wydano 2723 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2721 wyborców, co
stanowi 50.56% uprawnionych do g osowania.

5.   Wybrany kandydat uzyska 1367 g osów wa nych.

Rozdzia  2.

Wybory Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach, w ponownym g osowaniu, wymagan
liczb  g osów uzyska a WOJTASIK Danuta  zg oszona  przez KWW Danuty Wojtasik.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 4429.

3. Karty do g osowania wydano 2624 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2623 wyborców, co
stanowi 59.22% uprawnionych do g osowania.

5.   Wybrany kandydat uzyska 1307 g osów wa nych.

Rozdzia  3.

Wybory Burmistrza I owej

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach, w ponownym g osowaniu, wymagan
liczb  g osów uzyska  LICHTA SKI Pawe  Tomasz zg oszony  przez KWW Paw a
Lichta skiego Zmiana na Lepsze.
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2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 5740.

3. Karty do g osowania wydano 2715 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2715 wyborców, co
stanowi 47.3% uprawnionych do g osowania.

5.   Wybrany kandydat uzyska 1480 g osów wa nych.

Rozdzia  4.

Wybory Burmistrza Jasienia

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach, w ponownym g osowaniu, wymagan
liczb  g osów uzyska  KAMYSZEK Andrzej Roman zg oszony  przez KW Forum
Samorz dowe Pow. arskiego.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 5824 .

3. Karty do g osowania wydano 2278 osobom .

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2278 wyborców, co
stanowi 39.11% uprawnionych do g osowania.

5.   Wybrany kandydat uzyska 1626 g osów wa nych.

Rozdzia  5.

Wybory Burmistrza Ko uchowa

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach, w ponownym g osowaniu, wymagan
liczb  g osów uzyska  JAGASEK Pawe  Piotr zg oszony  przez KWW Paw a Jagaska.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 12899, w tym 1 obywatel Unii
Europejskiej nieb cy obywatelem polskim.

3. Karty do g osowania wydano 5706 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cymi obywatelami polskimi.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 5705 wyborców, co
stanowi 44.23% uprawnionych do g osowania.

5.   Wybrany kandydat uzyska 3275 g osów wa nych.

Rozdzia  6.

Wybory Burmistrza Lubska

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach, w ponownym g osowaniu, wymagan
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liczb  g osów uzyska  JURKOWSKI Lech Jan zg oszony  przez KWW Lepsze Jutro
Lubska.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 15400, w tym 1 obywatel Unii
Europejskiej nieb cy obywatelem polskim.

3. Karty do g osowania wydano 5852 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej
nieb cemu obywatelem polskim.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 5851 wyborców, co
stanowi 37.99% uprawnionych do g osowania.

5.   Wybrany kandydat uzyska 3192 g osów wa nych.

Rozdzia  7.

Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach, w ponownym g osowaniu, wymagan
liczb  g osów uzyska a RAHNEFELD El bieta  zg oszona  przez KW Prawo i
Sprawiedliwo .

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 4036 .

3. Karty do g osowania wydano 2156 osobom .

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2156 wyborców, co
stanowi 53.42% uprawnionych do g osowania.

5.   Wybrany kandydat uzyska 1082 g osów wa nych.

Rozdzia  8.

Wybory Burmistrza Miasta aga

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach, w ponownym g osowaniu, wymagan
liczb  g osów uzyska  MARCHEWKA Daniel  zg oszony  przez KWW Ruch
Mieszka ców-Nasze Miasto Nasz Powiat.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 21046 .

3. Karty do g osowania wydano 7277 osobom .

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 7277 wyborców, co
stanowi 34.58% uprawnionych do g osowania.

5.   Wybrany kandydat uzyska 4377 g osów wa nych.



5

Rozdzia  9.

Wybory Burmistrza Miasta ary

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach, w ponownym g osowaniu, wymagan
liczb  g osów uzyska a MADEJ Danuta  zg oszona  przez KW Forum Samorz dowe
Pow. arskiego.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 30885 .

3. Karty do g osowania wydano 10830 osobom .

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 10829 wyborców, co
stanowi 35.06% uprawnionych do g osowania.

5.   Wybrany kandydat uzyska 5562 g osów wa nych.

Rozdzia  10.

Wybory Burmistrza Mi dzyrzecza

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach, w ponownym g osowaniu, wymagan
liczb  g osów uzyska  LORENZ Remigiusz Roch zg oszony  przez KWW Forum
Mi dzyrzeckich Inicjatyw .

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 19928 .

3. Karty do g osowania wydano 7341 osobom .

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 7340 wyborców, co
stanowi 36.83% uprawnionych do g osowania.

5.   Wybrany kandydat uzyska 4037 g osów wa nych.

Rozdzia  11.

Wybory Burmistrza Nowogrodu Bobrza skiego

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach, w ponownym g osowaniu, wymagan
liczb  g osów uzyska  MIERZWIAK  Pawe  Jan zg oszony  przez KWW Paw a
Mierzwiaka.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 7537 .

3. Karty do g osowania wydano 3370 osobom .

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 3370 wyborców, co
stanowi 44.71% uprawnionych do g osowania.
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5.   Wybrany kandydat uzyska 1768 g osów wa nych.

Rozdzia  12.

Wybory Burmistrza Rzepina

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach, w ponownym g osowaniu, wymagan
liczb  g osów uzyska  DUDZIS S awomir Franciszek zg oszony  przez KWW

awomira Dudzisa .

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 7917, w tym 2 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 3435 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cymi obywatelami polskimi.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 3435 wyborców, co
stanowi 43.39% uprawnionych do g osowania.

5.   Wybrany kandydat uzyska 2226 g osów wa nych.

Rozdzia  13.

Wybory Burmistrza Skwierzyny

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach, w ponownym g osowaniu, wymagan
liczb  g osów uzyska  HO OWNIA Les aw  zg oszony  przez KWW Gminne
Porozumienie Spo eczne GPS.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 10056 .

3. Karty do g osowania wydano 4489 osobom .

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 4490 wyborców, co
stanowi 44.65% uprawnionych do g osowania.

5.   Wybrany kandydat uzyska 2238 g osów wa nych.

Rozdzia  14.

Wybory Burmistrza Strzelec Kraje skich

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach, w ponownym g osowaniu, wymagan
liczb  g osów uzyska  FEDER Mateusz Maciej zg oszony  przez KWW Mateusza
Federa.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 13912, w tym 2 obywateli Unii
Europejskiej nieb cymi obywatelami polskimi.
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3. Karty do g osowania wydano 5245 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej
nieb cemu obywatelem polskim.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 5245 wyborców, co
stanowi 37.7% uprawnionych do g osowania.

5.   Wybrany kandydat uzyska 3187 g osów wa nych.

Rozdzia  15.

Wybory Burmistrza Sulechowa

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach, w ponownym g osowaniu, wymagan
liczb  g osów uzyska  ODWA NY Ignacy  zg oszony  przez KWW Ignacego
Odwa nego.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 20996 .

3. Karty do g osowania wydano 6972 osobom .

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 6972 wyborców, co
stanowi 33.21% uprawnionych do g osowania.

5.   Wybrany kandydat uzyska 3491 g osów wa nych.

Rozdzia  16.

Wybory Burmistrza Sul cina

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach, w ponownym g osowaniu, wymagan
liczb  g osów uzyska  EJCHART Dariusz Krystian zg oszony  przez KWW Dariusza
Ejcharta .

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 12576, w tym 1 obywatel Unii
Europejskiej nieb cy obywatelem polskim).

3. Karty do g osowania wydano 5776 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej
nieb cemu obywatelem polskim.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 5777 wyborców, co
stanowi 45.94% uprawnionych do g osowania.

5.   Wybrany kandydat uzyska 3182 g osów wa nych.

Rozdzia  17.

Wybory Burmistrza wiebodzina

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach, w ponownym g osowaniu, wymagan
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liczb  g osów uzyska  BEKISZ Dariusz Cezary zg oszony  przez Komitet Wyborczy
Forum Samorz dowe.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 23638 .

3. Karty do g osowania wydano 6674 osobom .

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 6677 wyborców, co
stanowi 28.25% uprawnionych do g osowania.

5.   Wybrany kandydat uzyska 4270 g osów wa nych.

Rozdzia  18.

Wybory Burmistrza Witnicy

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach, w ponownym g osowaniu, wymagan
liczb  g osów uzyska  JAWORSKI Dariusz Edward zg oszony  przez KWW
gminawitnica24.pl.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 10258 .

3. Karty do g osowania wydano 5039 osobom .

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 5038 wyborców, co
stanowi 49.11% uprawnionych do g osowania.

5.   Wybrany kandydat uzyska 3017 g osów wa nych.

Rozdzia  19.

Wybory Burmistrza Wschowy

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach, w ponownym g osowaniu, wymagan
liczb  g osów uzyska a PATALAS Danuta Maria zg oszona  przez KWW Nasza
Wschowa-Nasz Samorz d.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 17216, w tym 1 obywatel Unii
Europejskiej nieb cy obywatelem polskim.

3. Karty do g osowania wydano 8227 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej
nieb cemu obywatelem polskim.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 8235 wyborców, co
stanowi 47.83% uprawnionych do g osowania.

5.   Wybrany kandydat uzyska 4276 g osów wa nych.
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Rozdzia  20.

Wybory Wójta Gminy Bledzew

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach, w ponownym g osowaniu, wymagan
liczb  g osów uzyska  ZIMNY Leszek Kazimierz zg oszony  przez KWW Leszka
Zimnego.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 3671 .

3. Karty do g osowania wydano 1760 osobom .

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1760 wyborców, co
stanowi 47.94% uprawnionych do g osowania.

5.   Wybrany kandydat uzyska 932 g osów wa nych.

Rozdzia  21.

Wybory Wójta Gminy Bobrowice

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach, w ponownym g osowaniu, wymagan
liczb  g osów uzyska  BABUL Marek  zg oszony  przez KWW Dla Gminy Bobrowice.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 2631 .

3. Karty do g osowania wydano 1426 osobom .

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1426 wyborców, co
stanowi 54.2% uprawnionych do g osowania.

5.   Wybrany kandydat uzyska 822 g osów wa nych.

Rozdzia  22.

Wybory Wójta Gminy Brody

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach, w ponownym g osowaniu, wymagan
liczb  g osów uzyska  KOWALCZUK Ryszard Stanis aw zg oszony  przez KWW
Nasza Gmina-Nasz Dom.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 2776, w tym 2 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi (nieb cy obywatelem polskim).*

3. Karty do g osowania wydano 1348 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cymi obywatelami polskimi.
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4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1348 wyborców, co
stanowi 48.56% uprawnionych do g osowania.

5.   Wybrany kandydat uzyska 724 g osów wa nych.

Rozdzia  23.

Wybory Wójta Gminy Gubin

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach, w ponownym g osowaniu, wymagan
liczb  g osów uzyska  BARSKI Zbigniew Waldemar zg oszony  przez KWW
Zbigniewa Barskiego.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 5876 .

3. Karty do g osowania wydano 2729 osobom .

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2729 wyborców, co
stanowi 46.44% uprawnionych do g osowania.

5.   Wybrany kandydat uzyska 1451 g osów wa nych.

Rozdzia  24.

Wybory Wójta Gminy Lubiszyn

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach, w ponownym g osowaniu, wymagan
liczb  g osów uzyska  TERLECKI Artur Rafa  zg oszony  przez KWW "Wygrajmy
Razem".

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 5459 .

3. Karty do g osowania wydano 2294 osobom .

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2294 wyborców, co
stanowi 42.02% uprawnionych do g osowania.

5.   Wybrany kandydat uzyska 1168 g osów wa nych.

Rozdzia  25.

Wybory Wójta Gminy Lubrza

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach, w ponownym g osowaniu, wymagan
liczb  g osów uzyska  SKONIECZEK Ryszard  zg oszony  przez Komitet Wyborczy
Forum Samorz dowe.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 2845 .
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3. Karty do g osowania wydano 1840 osobom .

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1839 wyborców, co
stanowi 64.64% uprawnionych do g osowania.

5.   Wybrany kandydat uzyska 990 g osów wa nych.

Rozdzia  26.

Wybory Wójta Gminy Nowa Sól

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach, w ponownym g osowaniu, wymagan
liczb  g osów uzyska a BOJKO Izabela Ma gorzata zg oszona  przez KW Prawo i
Sprawiedliwo .

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 5469 .

3. Karty do g osowania wydano 2013 osobom .

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2013 wyborców, co
stanowi 36.81% uprawnionych do g osowania.

5.   Wybrany kandydat uzyska 1007 g osów wa nych.

Rozdzia  27.

Wybory Wójta Gminy Oty

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach, w ponownym g osowaniu, wymagan
liczb  g osów uzyska a WRÓBLEWSKA Barbara Zofia zg oszona  przez KWW
Barbara Wróblewska.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 5289 .

3. Karty do g osowania wydano 2255 osobom .

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2255 wyborców, co
stanowi 42.64% uprawnionych do g osowania.

5.   Wybrany kandydat uzyska 1183 g osów wa nych.

Rozdzia  28.

Wybory Wójta Gminy Santok

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach, w ponownym g osowaniu, wymagan
liczb  g osów uzyska  LUDNIEWSKI Józef Stanis aw zg oszony  przez KWW Józefa
Ludniewskiego-Lepsze Jutro.
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2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 6435, w tym 1 obywateli Unii
Europejskiej nieb cy obywatelem polskim.

3. Karty do g osowania wydano 2876 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cymi obywatelami polskimi.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2877 wyborców, co
stanowi 44.71% uprawnionych do g osowania.

5.   Wybrany kandydat uzyska 1899 g osów wa nych.

Rozdzia  29.

Wybory Wójta Gminy Szczaniec

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach, w ponownym g osowaniu, wymagan
liczb  g osów uzyska  NERYNG Krzysztof Józef zg oszony  przez KWW
Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Szczaniec.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 3120, w tym 1 obywateli Unii
Europejskiej nieb cy obywatelem polskim.

3. Karty do g osowania wydano 1848 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej
nieb cemu obywatelem polskim.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1848 wyborców, co
stanowi 59.23% uprawnionych do g osowania.

5.   Wybrany kandydat uzyska 965 g osów wa nych.

Rozdzia  30.

Wybory Wójta Gminy Tuplice

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach jedyny kandydat KROMP Katarzyna
zg oszony przez KWW Katarzyny Kromp uzyska a wymagan  liczb  g osów.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 2628, w tym 2 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 1302 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cymi obywatelami  polskimi.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1301 wyborców, co
stanowi 49.51% uprawnionych do g osowania.

5.   Wybrany kandydat uzyska  881 g osów wa nych.

Rozdzia  31.
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Wybory Wójta Gminy Zabór

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach, w ponownym g osowaniu, wymagan
liczb  g osów uzyska  SIDORUK Robert  zg oszony  przez KWW Gmina Równych
Szans.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 3170, w tym 1 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi (nieb cy obywatelem polskim).*

3. Karty do g osowania wydano 1620 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej
nieb cemu obywatelem polskim.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1620 wyborców, co
stanowi 51.1% uprawnionych do g osowania.

5.   Wybrany kandydat uzyska 831 g osów wa nych.

Rozdzia  32.

Wybory Wójta Gminy Zwierzyn

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach, w ponownym g osowaniu, wymagan
liczb  g osów uzyska  MAR  Tomasz Ferdynand zg oszony  przez KWW Postawmy
na Rozwój.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 3514 .

3. Karty do g osowania wydano 1372 osobom .

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1372 wyborców, co
stanowi 39.04% uprawnionych do g osowania.

5.   Wybrany kandydat uzyska 719 g osów wa nych.

Komisarz Wyborczy
                                                    w  Zielonej górze

                                                                                                  Bogumi  Hoszowski


