
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.

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO

w Zielonej Górze

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, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze
województwa lubuskiego przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Cz  I
Dane zbiorcze

Rozdzia  1.
Dane ogólne

1. Wybierano cznie 81 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spo ród 275
kandydatów zg oszonych przez 208 komitety wyborcze, w tym w 5 gminach i miastach,
w których zarejestrowano tylko jednego kandydata.

2. Uprawnionych do g osowania by o 699490 osób, w tym 23 obywateli Unii Europejskiej
nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 327701 wyborcom, w tym 20 obywatelom Unii
Europejskiej nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 327470 wyborców,
to jest 46.82% uprawnionych do g osowania.

5. osów wa nych oddano 320370 to jest 98% ogólnej liczby g osów oddanych.
6. osów niewa nych oddano 7100 to jest 2%  ogólnej liczby g osów oddanych.
7. osów niewa nych z powodu niepostawienia znaku „x” oddano 5044, to jest 71.04%

ogólnej liczby g osów niewa nych.
8. osów niewa nych z powodu postawienia dwu lub wi cej znaków „x” oddano 1645 to

jest 23.17 % ogólnej liczby g osów niewa nych.

Rozdzia  2.
Wyniki wyborów

1. Wybierano cznie 81 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:
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1) 80 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach nieb cych miastami na
prawach powiatu;

2) 1 prezydenta miasta w miastach na prawach powiatu.
2. Wybrano cznie 49 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:

1) 48 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach nieb cych miastami na
prawach powiatu;

2) 1 prezydenta miasta w miastach na prawach powiatu.
3. Nie wybrano 32 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z nast puj cych powodów:

1) w 32 gminach i miastach aden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta
nie otrzyma  wi cej ni  po owy wa nie oddanych g osów, z czego:  w 32  gminach
nieb cych miastami na prawach powiatu;

4. W nast puj cych gminach i miastach*, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art.
473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 30 listopada 2014 r. zostanie przeprowadzone
ponowne g osowanie:*,***

1) gm. Bledzew - powiat mi dzyrzecki

2) gm. Bobrowice - powiat kro nie ski

3) gm. Brody - powiat arski

4) gm. Cybinka - powiat s ubicki

5) gm. Gubin - powiat kro nie ski

6) gm. I owa - powiat aga ski

7) gm. Jasie  - powiat arski

8) gm. Ko uchów - powiat nowosolski

9) gm. Lubiszyn - powiat gorzowski

10) gm. Lubrza - powiat wiebodzi ski

11) gm. Lubsko - powiat arski

12) gm. Mi dzyrzecz - powiat mi dzyrzecki

13) gm. Nowa Sól - powiat nowosolski

14) gm. Nowe Miasteczko - powiat nowosolski

15) gm. Nowogród Bobrza ski - powiat zielonogórski
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16) gm. Oty  - powiat nowosolski

17) gm. Rzepin - powiat s ubicki

18) gm. Santok - powiat gorzowski

19) gm. Skwierzyna - powiat mi dzyrzecki

20) gm. Strzelce Kraje skie - powiat strzelecko-drezdenecki

21) gm. Sulechów - powiat zielonogórski

22) gm. Sul cin - powiat sul ci ski

23) gm. Szczaniec - powiat wiebodzi ski

24) gm. Szlichtyngowa - powiat wschowski

25) gm. wiebodzin - powiat wiebodzi ski

26) gm. Tuplice - powiat arski

27) gm. Witnica - powiat gorzowski

28) gm. Wschowa - powiat wschowski

29) gm. Zabór - powiat zielonogórski

30) gm. Zwierzyn - powiat strzelecko-drezdenecki

31) m. aga  - powiat aga ski

32) m. ary - powiat arski

Cz  II
Szczegó owe wyniki wyborów

Rozdzia  1.

Wybory Burmistrza Babimostu

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach jedyny kandydat RADNY Bernard
Mieczys aw zg oszony przez KWW Rozwój i Przysz  Babimojszczyzny uzyska
wymagan  liczb  g osów.
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2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 5017.

3. Karty do g osowania wydano 2301 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2299 wyborców, co
stanowi 45.82% uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  1600 g osów wa nych.

Rozdzia  2.

Wybory Burmistrza Bytomia Odrza skiego

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach jedyny kandydat  SAUTER Jacek
zg oszony przez KWW Mi ników Bytomia Odrz. uzyska  wymagan  liczb  g osów.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 4368.

3. Karty do g osowania wydano 1556 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1552 wyborców, co
stanowi 35.53% uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  1279 g osów wa nych.

Rozdzia  3.

Wybory Burmistrza Cybinki

1. Wyboru nie dokonano, poniewa aden z kandydatów nie uzyska  wymaganej liczby
osów. W dniu 30 listopada 2014 r. odb dzie si  ponowne g osowanie.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 5355.

3. Karty do g osowania wydano 2631 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2628 wyborców, co
stanowi 49.08% uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  4.

Wybory Burmistrza Czerwie ska

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 2 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  IWANUS Piotr  zg oszony  przez KWW Na Rzecz Gminy i Miasta
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Czerwie sk.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 7760.

3. Karty do g osowania wydano 3538 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 3534 wyborców, co
stanowi 45.54% uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  2006 g osów wa nych.

Rozdzia  5.

Wybory Burmistrza Dobiegniewa

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 2 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  WALOCH Leszek Stefan zg oszony  przez KWW Leszka Walocha .

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 5543.

3. Karty do g osowania wydano 2609 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2611 wyborców, co
stanowi 47.1% uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  1779 g osów wa nych.

Rozdzia  6.

Wybory Burmistrza Drezdenka

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 3 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  PIETRUSZAK Maciej  zg oszony  przez KWW Macieja Pietruszaka.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 13951.

3. Karty do g osowania wydano 5673 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 5672 wyborców, co
stanowi 40.66% uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  3067 g osów wa nych.

Rozdzia  7.

Wybory Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko

1. Wyboru nie dokonano, poniewa aden z kandydatów nie uzyska  wymaganej liczby



6

osów. W dniu 30 listopada 2014 r. odb dzie si  ponowne g osowanie.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 4427.

3. Karty do g osowania wydano 2511 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2508 wyborców, co
stanowi 56.65% uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  8.

Wybory Burmistrza I owej

1. Wyboru nie dokonano, poniewa aden z kandydatów nie uzyska  wymaganej liczby
osów. W dniu 30 listopada 2014 r. odb dzie si  ponowne g osowanie.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 5728.

3. Karty do g osowania wydano 2931 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2931 wyborców, co
stanowi 51.17% uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  9.

Wybory Burmistrza Jasienia

1. Wyboru nie dokonano, poniewa aden z kandydatów nie uzyska  wymaganej liczby
osów. W dniu 30 listopada 2014 r. odb dzie si  ponowne g osowanie.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 5828.

3. Karty do g osowania wydano 2707 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2706 wyborców, co
stanowi 46.43% uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  10.

Wybory Burmistrza Kargowej

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 2 kandydatów, wymagan  liczb
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osów uzyska  FABI  Jerzy Antoni zg oszony  przez KWW Jerzy Fabi .

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 4674.

3. Karty do g osowania wydano 2830 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2828 wyborców, co
stanowi 60.5% uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  1591 g osów wa nych.

Rozdzia  11.

Wybory Burmistrza Ko uchowa

1. Wyboru nie dokonano, poniewa aden z kandydatów nie uzyska  wymaganej liczby
osów. W dniu 30 listopada 2014 r. odb dzie si  ponowne g osowanie.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 12866, w tym 1 obywatel Unii
Europejskiej nieb cy obywatelem polskim.

3. Karty do g osowania wydano 6041 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 6037 wyborców, co
stanowi 46.92% uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  12.

Wybory Burmistrza Krosna Odrza skiego

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 5 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  CEBULA Marek Jerzy zg oszony  przez KWW Marek Cebula.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 14823.

3. Karty do g osowania wydano 7160 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 7110 wyborców, co
stanowi 47.97% uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  4350 g osów wa nych.

Rozdzia  13.

Wybory Burmistrza Lubniewic
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1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 2 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  JASKU A Tomasz  zg oszony  przez KWW Twoja Gmina

Lubniewice.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 2636.

3. Karty do g osowania wydano 1647 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1646 wyborców, co
stanowi 62.44% uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  1033 g osów wa nych.

Rozdzia  14.

Wybory Burmistrza Lubska

1. Wyboru nie dokonano, poniewa aden z kandydatów nie uzyska  wymaganej liczby
osów. W dniu 30 listopada 2014 r. odb dzie si  ponowne g osowanie.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 15376.

3. Karty do g osowania wydano 6001 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 6002 wyborców, co
stanowi 39.03% uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  15.

Wybory Burmistrza knicy

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 2 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  KULINIAK Piotr  zg oszony  przez KWW Dobre Miasto Gmina

Powiat.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 2020, w tym 1 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi (nieb cy obywatelem polskim).*

3. Karty do g osowania wydano 1054 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1054 wyborców, co
stanowi 52.18% uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  716 g osów wa nych.
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Rozdzia  16.

Wybory Burmistrza Ma omic

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 2 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska a SENDECKA Ma gorzata Janina zg oszona  przez KWW Ma gorzaty

Sendeckiej.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 4377.

3. Karty do g osowania wydano 2316 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2310 wyborców, co
stanowi 52.78% uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  1774 g osów wa nych.

Rozdzia  17.

Wybory Burmistrza Miasta Gozdnica

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 4 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  JAROSZ Krzysztof  zg oszony  przez KW Stowarzyszenie Nasze

Miasto.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 2725.

3. Karty do g osowania wydano 1275 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1275 wyborców, co
stanowi 46.79% uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  658 g osów wa nych.

Rozdzia  18.

Wybory Burmistrza Miasta Gubina

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 3 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  BARTCZAK Bart omiej Les aw zg oszony  przez KWW Bart omiej

Bartczak.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 13454.

3. Karty do g osowania wydano 5646 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 5641 wyborców, co
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stanowi 41.93% uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  3393 g osów wa nych.

Rozdzia  19.

Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa

1. Wyboru nie dokonano, poniewa aden z kandydatów nie uzyska  wymaganej liczby
osów. W dniu 30 listopada 2014 r. odb dzie si  ponowne g osowanie.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 4022.

3. Karty do g osowania wydano 2178 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2175 wyborców, co
stanowi 54.08% uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  20.

Wybory Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odr

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 3 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  KUNT Andrzej Ludwik zg oszony  przez KWW Andrzeja Kunta .

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 13846, w tym 1 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi (nieb cy obywatelem polskim).*

3. Karty do g osowania wydano 5532 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 5531 wyborców, co
stanowi 39.95% uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  3997 g osów wa nych.

Rozdzia  21.

Wybory Burmistrza Miasta aga

1. Wyboru nie dokonano, poniewa aden z kandydatów nie uzyska  wymaganej liczby
osów. W dniu 30 listopada 2014 r. odb dzie si  ponowne g osowanie.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 21032.

3. Karty do g osowania wydano 9077 osobom.
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4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 9073 wyborców, co
stanowi 43.14% uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  22.

Wybory Burmistrza Miasta ary

1. Wyboru nie dokonano, poniewa aden z kandydatów nie uzyska  wymaganej liczby
osów. W dniu 30 listopada 2014 r. odb dzie si  ponowne g osowanie.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 30840.

3. Karty do g osowania wydano 13409 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 13399 wyborców, co
stanowi 43.45% uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  23.

Wybory Burmistrza Mi dzyrzecza

1. Wyboru nie dokonano, poniewa aden z kandydatów nie uzyska  wymaganej liczby
osów. W dniu 30 listopada 2014 r. odb dzie si  ponowne g osowanie.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 19921.

3. Karty do g osowania wydano 9016 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 9012 wyborców, co
stanowi 45.24% uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  24.

Wybory Burmistrza Nowogrodu Bobrza skiego

1. Wyboru nie dokonano, poniewa aden z kandydatów nie uzyska  wymaganej liczby
osów. W dniu 30 listopada 2014 r. odb dzie si  ponowne g osowanie.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 7514.

3. Karty do g osowania wydano 3769 osobom.
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4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 3769 wyborców, co
stanowi 50.16% uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  25.

Wybory Burmistrza O no Lubuskie

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 2 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  KOZ OWSKI Stanis aw  zg oszony  przez KWW Gmina O no -

Wspólna Sprawa.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 5161, w tym 1 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi (nieb cy obywatelem polskim).*

3. Karty do g osowania wydano 3133 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 3130 wyborców, co
stanowi 60.65% uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  1680 g osów wa nych.

Rozdzia  26.

Wybory Burmistrza Rzepina

1. Wyboru nie dokonano, poniewa aden z kandydatów nie uzyska  wymaganej liczby
osów. W dniu 30 listopada 2014 r. odb dzie si  ponowne g osowanie.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 7886, w tym 2 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi (nieb cy obywatelem polskim).*

3. Karty do g osowania wydano 4196 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 4196 wyborców, co
stanowi 53.21% uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  27.

Wybory Burmistrza Skwierzyny

1. Wyboru nie dokonano, poniewa aden z kandydatów nie uzyska  wymaganej liczby
osów. W dniu 30 listopada 2014 r. odb dzie si  ponowne g osowanie.
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2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 10057.

3. Karty do g osowania wydano 4802 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 4805 wyborców, co
stanowi 47.78% uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  28.

Wybory Burmistrza S awy

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 3 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  SADRAKU A Cezary Roman zg oszony  przez KWW Dobra Gmina
awa.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 9853.

3. Karty do g osowania wydano 4808 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 4803 wyborców, co
stanowi 48.75% uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  2506 g osów wa nych.

Rozdzia  29.

Wybory Burmistrza S ubic

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 6 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  CISZEWICZ Tomasz Zbigniew zg oszony  przez KWW Tomasza

Ciszewicza .

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 15387.

3. Karty do g osowania wydano 7469 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 7462 wyborców, co
stanowi 48.5% uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  4464 g osów wa nych.

Rozdzia  30.

Wybory Burmistrza Strzelec Kraje skich

1. Wyboru nie dokonano, poniewa aden z kandydatów nie uzyska  wymaganej liczby
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osów. W dniu 30 listopada 2014 r. odb dzie si  ponowne g osowanie.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 13892, w tym 2 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi (nieb cy obywatelem polskim).*

3. Karty do g osowania wydano 6599 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 6592 wyborców, co
stanowi 47.45% uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  31.

Wybory Burmistrza Sulechowa

1. Wyboru nie dokonano, poniewa aden z kandydatów nie uzyska  wymaganej liczby
osów. W dniu 30 listopada 2014 r. odb dzie si  ponowne g osowanie.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 20961.

3. Karty do g osowania wydano 9413 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 9406 wyborców, co
stanowi 44.87% uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  32.

Wybory Burmistrza Sul cina

1. Wyboru nie dokonano, poniewa aden z kandydatów nie uzyska  wymaganej liczby
osów. W dniu 30 listopada 2014 r. odb dzie si  ponowne g osowanie.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 12544, w tym 1 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi (nieb cy obywatelem polskim).*

3. Karty do g osowania wydano 6622 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 6622 wyborców, co
stanowi 52.79% uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  33.
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Wybory Burmistrza Szprotawy

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 4 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  RUBACHA Józef Marcin zg oszony  przez KWW Józefa Rubachy.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 17208.

3. Karty do g osowania wydano 7177 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 7175 wyborców, co
stanowi 41.7% uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  4622 g osów wa nych.

Rozdzia  34.

Wybory Burmistrza wiebodzina

1. Wyboru nie dokonano, poniewa aden z kandydatów nie uzyska  wymaganej liczby
osów. W dniu 30 listopada 2014 r. odb dzie si  ponowne g osowanie.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 23667.

3. Karty do g osowania wydano 9903 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 9903 wyborców, co
stanowi 41.84% uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  35.

Wybory Burmistrza Torzymia

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 3 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  STANULEWICZ Ryszard  zg oszony  przez KWW Nasza Ma a

Ojczyzna .

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 5459, w tym 1 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi (nieb cy obywatelem polskim).*

3. Karty do g osowania wydano 2635 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2634 wyborców, co
stanowi 48.25% uprawnionych do g osowania.
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5. Wybrany kandydat uzyska  1884 g osów wa nych.

Rozdzia  36.

Wybory Burmistrza Trzciela

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 3 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  KACZMAREK Jaros aw Józef zg oszony  przez Komitet Wyborczy

PSL.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 5222.

3. Karty do g osowania wydano 2834 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2825 wyborców, co
stanowi 54.1% uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  1595 g osów wa nych.

Rozdzia  37.

Wybory Burmistrza Witnicy

1. Wyboru nie dokonano, poniewa aden z kandydatów nie uzyska  wymaganej liczby
osów. W dniu 30 listopada 2014 r. odb dzie si  ponowne g osowanie.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 10252.

3. Karty do g osowania wydano 4593 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 4587 wyborców, co
stanowi 44.74% uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  38.

Wybory Burmistrza Wschowy

1. Wyboru nie dokonano, poniewa aden z kandydatów nie uzyska  wymaganej liczby
osów. W dniu 30 listopada 2014 r. odb dzie si  ponowne g osowanie.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 17241, w tym 1 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi (nieb cy obywatelem polskim).*

3. Karty do g osowania wydano 8989 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 8996 wyborców, co
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stanowi 52.18% uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  39.

Wybory Burmistrza Zb szynka

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach jedyny kandydat  CZYCZERSKI Wies aw
Kazimierz zg oszony przez Komitet Wyborczy Forum Samorz dowe uzyska
wymagan  liczb  g osów.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 6674, w tym 1 obywatel Unii
Europejskiej nieb cy obywatelem polskim.

3. Karty do g osowania wydano 2710 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2704 wyborców, co
stanowi 40.52% uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  2191 g osów wa nych.

Rozdzia  40.

Wybory Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 7 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  WÓJCICKI Jacek Piotr zg oszony  przez KWW Ludzie dla Miasta .

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 98202, w tym 1 obywatel Unii
Europejskiej nieb cy obywatelem polskim.

3. Karty do g osowania wydano 43448 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 43432 wyborców, co
stanowi 44.23% uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  26060 g osów wa nych.

Rozdzia  41.

Wybory Prezydenta Miasta Nowa Sól

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 3 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  TYSZKIEWICZ Wadim  zg oszony  przez KWW Wadim

Tyszkiewicz.
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2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 31543.

3. Karty do g osowania wydano 12217 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 12209 wyborców, co
stanowi 38.71% uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  10237 g osów wa nych.

Rozdzia  42.

Wybory Wójta Gminy Bledzew

1. Wyboru nie dokonano, poniewa aden z kandydatów nie uzyska  wymaganej liczby
osów. W dniu 30 listopada 2014 r. odb dzie si  ponowne g osowanie.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 3659.

3. Karty do g osowania wydano 2112 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2112 wyborców, co
stanowi 57.72% uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  43.

Wybory Wójta Gminy Bobrowice

1. Wyboru nie dokonano, poniewa aden z kandydatów nie uzyska  wymaganej liczby
osów. W dniu 30 listopada 2014 r. odb dzie si  ponowne g osowanie.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 2625.

3. Karty do g osowania wydano 1627 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1626 wyborców, co
stanowi 61.94% uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  44.

Wybory Wójta Gminy Bogdaniec

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 3 kandydatów, wymagan  liczb
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osów uzyska a P AWSKA Krystyna Irena zg oszona  przez KWW "Bogdaniec
2002".

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 5499.

3. Karty do g osowania wydano 2692 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2691 wyborców, co
stanowi 48.94% uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  1549 g osów wa nych.

Rozdzia  45.

Wybory Wójta Gminy Bojad a

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 2 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  DOSZEL Grzegorz Stanis aw zg oszony  przez KWW Grzegorza

Doszel.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 2708.

3. Karty do g osowania wydano 1490 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1490 wyborców, co
stanowi 55.02% uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  795 g osów wa nych.

Rozdzia  46.

Wybory Wójta Gminy Brody

1. Wyboru nie dokonano, poniewa aden z kandydatów nie uzyska  wymaganej liczby
osów. W dniu 30 listopada 2014 r. odb dzie si  ponowne g osowanie.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 2763.

3. Karty do g osowania wydano 1410 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1412 wyborców, co
stanowi 51.1% uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  47.
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Wybory Wójta Gminy Brze nica

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 2 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  ADAMOWICZ Jerzy  zg oszony  przez KWW Jerzgo Adamowicza.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 3018.

3. Karty do g osowania wydano 1626 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1626 wyborców, co
stanowi 53.88% uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  1070 g osów wa nych.

Rozdzia  48.

Wybory Wójta Gminy Bytnica

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 2 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  OLGRZYMEK Leszek Piotr zg oszony  przez KWW Przyjazna i

Pi kna Gmina Bytnica.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 2077.

3. Karty do g osowania wydano 1044 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1044 wyborców, co
stanowi 50.26% uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  576 g osów wa nych.

Rozdzia  49.

Wybory Wójta Gminy D bie

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 2 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska a BRYSZEWSKA Krystyna  zg oszona  przez KWW Krystyny

Bryszewskiej z Wami dla Was.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 3970.

3. Karty do g osowania wydano 2142 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2141 wyborców, co
stanowi 53.93% uprawnionych do g osowania.
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5. Wybrany kandydat uzyska  1452 g osów wa nych.

Rozdzia  50.

Wybory Wójta Gminy Deszczno

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 3 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  TYMSZAN Pawe  Witold zg oszony  przez KWW Nasza Gmina

Deszczno.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 7020.

3. Karty do g osowania wydano 3382 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 3381 wyborców, co
stanowi 48.16% uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  1996 g osów wa nych.

Rozdzia  51.

Wybory Wójta Gminy Górzyca

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach jedyny kandydat STOLARSKI Robert
zg oszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Zaufanie  uzyska  wymagan  liczb

osów.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 3310.

3. Karty do g osowania wydano 1209 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1207 wyborców, co
stanowi 36.47% uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  1053 g osów wa nych.

Rozdzia  52.

Wybory Wójta Gminy Gubin

1. Wyboru nie dokonano, poniewa aden z kandydatów nie uzyska  wymaganej liczby
osów. W dniu 30 listopada 2014 r. odb dzie si  ponowne g osowanie.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 5859.

3. Karty do g osowania wydano 3107 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 3107 wyborców, co
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stanowi 53.03% uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  53.

Wybory Wójta Gminy K odawa

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 4 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska a MO ODCIAK Anna Genowefa zg oszona  przez KWW Razem dla

Gminy K odawa.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 6308, w tym 1 obywatel Unii
Europejskiej nieb cy obywatelem polskim.

3. Karty do g osowania wydano 3374 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 3373 wyborców, co
stanowi 53.47% uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  2264 g osów wa nych.

Rozdzia  54.

Wybory Wójta Gminy Kolsko

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 3 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  MATYSIK Henryk Szczepan zg oszony  przez KWW Matysika.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 2642.

3. Karty do g osowania wydano 1311 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1314 wyborców, co
stanowi 49.74% uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  883 g osów wa nych.

Rozdzia  55.

Wybory Wójta Gminy Krzeszyce

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 3 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  PECZKAJTIS Stanis aw  zg oszony  przez KWW Gospodarna Gmina

Stanis awa Peczkajtisa.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 3786.
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3. Karty do g osowania wydano 2200 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2199 wyborców, co
stanowi 58.08% uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  1421 g osów wa nych.

Rozdzia  56.

Wybory Wójta Gminy Lipinki ycie

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 2 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  MOR AK Micha   zg oszony  przez KWW Micha a Mor aka.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 2614.

3. Karty do g osowania wydano 1416 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1416 wyborców, co
stanowi 54.17% uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  825 g osów wa nych.

Rozdzia  57.

Wybory Wójta Gminy Lubiszyn

1. Wyboru nie dokonano, poniewa aden z kandydatów nie uzyska  wymaganej liczby
osów. W dniu 30 listopada 2014 r. odb dzie si  ponowne g osowanie.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 5502.

3. Karty do g osowania wydano 2720 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2720 wyborców, co
stanowi 49.44% uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  58.

Wybory Wójta Gminy Lubrza

1. Wyboru nie dokonano, poniewa aden z kandydatów nie uzyska  wymaganej liczby
osów. W dniu 30 listopada 2014 r. odb dzie si  ponowne g osowanie.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 2813, w tym 1 obywateli Unii
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Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi (nieb cy obywatelem polskim).*

3. Karty do g osowania wydano 1640 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1640 wyborców, co
stanowi 58.3% uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  59.

Wybory Wójta Gminy agów

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 2 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  KALBARCZYK Czes aw Jan zg oszony  przez KWW Razem dla

Gminy agów.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 4264, w tym 1 obywatel Unii
Europejskiej nieb cy obywatelem polskim.

3. Karty do g osowania wydano 2240 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2239 wyborców, co
stanowi 52.51% uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  1437 g osów wa nych.

Rozdzia  60.

Wybory Wójta Gminy Maszewo

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 2 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  JAROCI SKI Dariusz Wojciech zg oszony  przez KWW Dariusz

Jaroci ski.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 2354, w tym 2 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi (nieb cy obywatelem polskim).*

3. Karty do g osowania wydano 1314 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1313 wyborców, co
stanowi 55.78% uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  680 g osów wa nych.

Rozdzia  61.
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Wybory Wójta Gminy Niegos awice

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 3 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  KOSI SKI Jan W adys aw zg oszony  przez KWW Jan Kosi ski.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 3655.

3. Karty do g osowania wydano 1908 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1908 wyborców, co
stanowi 52.2% uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  1093 g osów wa nych.

Rozdzia  62.

Wybory Wójta Gminy Nowa Sól

1. Wyboru nie dokonano, poniewa aden z kandydatów nie uzyska  wymaganej liczby
osów. W dniu 30 listopada 2014 r. odb dzie si  ponowne g osowanie.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 5451.

3. Karty do g osowania wydano 2374 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2374 wyborców, co
stanowi 43.55% uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  63.

Wybory Wójta Gminy Oty

1. Wyboru nie dokonano, poniewa aden z kandydatów nie uzyska  wymaganej liczby
osów. W dniu 30 listopada 2014 r. odb dzie si  ponowne g osowanie.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 5273.

3. Karty do g osowania wydano 2804 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2804 wyborców, co
stanowi 53.18% uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  64.
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Wybory Wójta Gminy Przewóz

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 2 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  KLISOWSKI Ryszard  zg oszony  przez KWW Gmina-Nasz Dom.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 2598.

3. Karty do g osowania wydano 1541 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1540 wyborców, co
stanowi 59.28% uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  865 g osów wa nych.

Rozdzia  65.

Wybory Wójta Gminy Przytoczna

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 3 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  KUCHARYK Bart omiej Jerzy zg oszony  przez KWW Forum dla

Gminy Przytoczna .

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 4631.

3. Karty do g osowania wydano 2805 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2761 wyborców, co
stanowi 59.62% uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  1888 g osów wa nych.

Rozdzia  66.

Wybory Wójta Gminy Pszczew

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 2 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  GÓRCZY SKI Waldemar  Gerard zg oszony  przez KWW Wybór

Gminy Pszczew.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 3437.

3. Karty do g osowania wydano 1911 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1911 wyborców, co
stanowi 55.6% uprawnionych do g osowania.
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5. Wybrany kandydat uzyska  989 g osów wa nych.

Rozdzia  67.

Wybory Wójta Gminy Santok

1. Wyboru nie dokonano, poniewa aden z kandydatów nie uzyska  wymaganej liczby
osów. W dniu 30 listopada 2014 r. odb dzie si  ponowne g osowanie.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 6432, w tym 1 obywatel Unii
Europejskiej nieb cy obywatelem polskim.

3. Karty do g osowania wydano 3360 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 3360 wyborców, co
stanowi 52.24% uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  68.

Wybory Wójta Gminy Siedlisko

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach jedyny kandydat  STRAUS Dariusz
zg oszony przez KWW Nasza Gmina Siedlisko uzyska  wymagan  liczb  g osów.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 2771.

3. Karty do g osowania wydano 1024 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1024 wyborców, co
stanowi 36.95% uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  693 g osów wa nych.

Rozdzia  69.

Wybory Wójta Gminy Sk pe

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 2 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  WOCH Zbigniew  zg oszony  przez KWW Inicjatywa Samorz dowa.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 4051.

3. Karty do g osowania wydano 2073 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2073 wyborców, co
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stanowi 51.17% uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  1393 g osów wa nych.

Rozdzia  70.

Wybory Wójta Gminy S sk

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 2 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  KRZY KÓW Janusz  zg oszony  przez KWW Przyjazna Gmina .

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 3763.

3. Karty do g osowania wydano 1826 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1826 wyborców, co
stanowi 48.53% uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  1395 g osów wa nych.

Rozdzia  71.

Wybory Wójta Gminy Stare Kurowo

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 4 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  W ASAK Wies aw  zg oszony  przez KWW "Forum Gminy Stare

Kurowo".

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 3356.

3. Karty do g osowania wydano 1584 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1584 wyborców, co
stanowi 47.2% uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  1075 g osów wa nych.

Rozdzia  72.

Wybory Wójta Gminy Szczaniec

1. Wyboru nie dokonano, poniewa aden z kandydatów nie uzyska  wymaganej liczby
osów. W dniu 30 listopada 2014 r. odb dzie si  ponowne g osowanie.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 3093, w tym 1 obywatel Unii
Europejskiej nieb cy obywatelem polskim.
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3. Karty do g osowania wydano 1764 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1764 wyborców, co
stanowi 57.03% uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  73.

Wybory Wójta Gminy widnica

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 3 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  JASKULSKI Adam Konstanty zg oszony  przez KWW Przymierze
widnica.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 5115, w tym 1 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi (nieb cy obywatelem polskim).*

3. Karty do g osowania wydano 2771 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2770 wyborców, co
stanowi 54.15% uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  1664 g osów wa nych.

Rozdzia  74.

Wybory Wójta Gminy Trzebiechów

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 3 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska a STASZAK Izabella Ewa zg oszona  przez KWW Izabelli Staszak.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 2647.

3. Karty do g osowania wydano 1496 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1496 wyborców, co
stanowi 56.52% uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  761 g osów wa nych.

Rozdzia  75.

Wybory Wójta Gminy Trzebiel

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 3 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  IWLEW Marek  zg oszony  przez KWW Marek Iwlew.
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2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 4616.

3. Karty do g osowania wydano 2310 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2310 wyborców, co
stanowi 50.04% uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  1255 g osów wa nych.

Rozdzia  76.

Wybory Wójta Gminy Tuplice

1. Wyboru nie dokonano, poniewa aden z kandydatów nie uzyska  wymaganej liczby
osów. W dniu 30 listopada 2014 r. odb dzie si  ponowne g osowanie.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 2609, w tym 2 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi (nieb cy obywatelem polskim).*

3. Karty do g osowania wydano 1473 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1471 wyborców, co
stanowi 56.38% uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  77.

Wybory Wójta Gminy Wymiarki

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 3 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  OLSZEWSKI Wojciech Juliusz zg oszony  przez KWW Wszyscy

Razem Wymiarki.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 1957.

3. Karty do g osowania wydano 1060 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1059 wyborców, co
stanowi 54.11% uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  601 g osów wa nych.

Rozdzia  78.

Wybory Wójta Gminy Zabór

1. Wyboru nie dokonano, poniewa aden z kandydatów nie uzyska  wymaganej liczby
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osów. W dniu 30 listopada 2014 r. odb dzie si  ponowne g osowanie.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 3148.

3. Karty do g osowania wydano 1781 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1781 wyborców, co
stanowi 56.58% uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  79.

Wybory Wójta Gminy Zwierzyn

1. Wyboru nie dokonano, poniewa aden z kandydatów nie uzyska  wymaganej liczby
osów. W dniu 30 listopada 2014 r. odb dzie si  ponowne g osowanie.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 3513.

3. Karty do g osowania wydano 1746 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1746 wyborców, co
stanowi 49.7% uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  80.

Wybory Wójta Gminy aga

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 3 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  NIES UCHOWSKI Tomasz  zg oszony  przez KWW Nasza Gmina
aga .

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 5660.

3. Karty do g osowania wydano 2641 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2640 wyborców, co
stanowi 46.64% uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  1524 g osów wa nych.

Rozdzia  81.
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Wybory Wójta Gminy ary

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 3 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  MRO EK Leszek Piotr zg oszony  przez KWW Leszka Mro ka.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 9611.

3. Karty do g osowania wydano 4437 osobom.

4 . W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 4433 wyborców, co
stanowi 46.12% uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  2174 g osów wa nych.

Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze

/-/ Bogumi  Hoszowski

 (miejsce na piecz  Komisarza Wyborczego)

* zb dne pomin ; w razie potrzeby zmieni  numeracj  jednostek redakcyjnych
** nale y wymieni  tylko te organy, których to dotyczy
*** wymieni  gminy w kolejno ci alfabetycznej z rozró nieniem miasto/gmina
****  w tym przypadku pkt 2-5 nale y pomin


