
 

 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

w BYDGOSZCZY 

z dnia 22 listopada 2014 r. 

 
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

na obszarze województwa kujawsko-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 Bydgoszczy podaje do publicznej 
wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 
województwa kujawsko-pomorskiego, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. 

 

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 144 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 
442 kandydatów zgłoszonych przez 296 komitetów wyborczych, w tym w 19 gminach 
i miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 1.640.459 osób, w tym 24 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 735.552 wyborcom, w tym 20 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 735.281 wyborców, 
to jest 44,82%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 720.009, to jest 98,00% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 15.272, to jest 2,00%  ogólnej liczby głosów oddanych. 
7. Głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” oddano 10.700, to jest 70,06% 

ogólnej liczby głosów nieważnych. 
8. Głosów nieważnych z powodu postawienia dwu lub więcej znaków „x” oddano 3.611, 

to jest 23,64% 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. Wybierano łącznie 144 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 
1) 140 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach niebędących miastami 

na prawach powiatu; 
2) 4 prezydentów miast w miastach na prawach powiatu. 

2. Wybrano łącznie 101 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 
1) 99 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach niebędących miastami 

na prawach powiatu; 
2) 2 prezydentów miast w miastach na prawach powiatu. 

3. Nie wybrano 43 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 
1) w 43 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 
a) w 41 gminach niebędących miastami na prawach powiatu, 
b) w 2 miastach na prawach powiatu. 

4. W następujących 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 
głosowanie: 

1) m. Aleksandrów Kujawski - powiat aleksandrowski 

2) gm. Białe Błota - powiat bydgoski 

3) gm. Brodnica - powiat brodnicki 

4) gm. Brzozie - powiat brodnicki 

5) gm. Brzuze - powiat rypiński 

6) m. Bydgoszcz - powiat Bydgoszcz 

7) m. Chełmno - powiat chełmiński 

8) gm. Chodecz - powiat włocławski 

9) gm. Chrostkowo - powiat lipnowski 

10) gm. Dobre - powiat radziejowski 

11) gm. Dobrzyń nad Wisłą - powiat lipnowski 

12) gm. Dragacz - powiat świecki 

13) gm. Drzycim - powiat świecki 

14) gm. Fabianki - powiat włocławski 
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15) gm. Gniewkowo - powiat inowrocławski 

16) m. Golub-Dobrzyń - powiat golubsko-dobrzyński 

17) gm. Grudziądz - powiat grudziądzki 

18) m. Inowrocław - powiat inowrocławski 

19) gm. Izbica Kujawska - powiat włocławski 

20) gm. Jeżewo - powiat świecki 

21) gm. Kcynia - powiat nakielski 

22) m. Lipno - powiat lipnowski 

23) gm. Lubanie - powiat włocławski 

24) gm. Lubiewo - powiat tucholski 

25) gm. Lubraniec - powiat włocławski 

26) gm. Łasin - powiat grudziądzki 

27) m. Nieszawa - powiat aleksandrowski 

28) gm. Nowa Wieś Wielka - powiat bydgoski 

29) gm. Osiek - powiat brodnicki 

30) gm. Pruszcz - powiat świecki 

31) gm. Rogóźno - powiat grudziądzki 

32) gm. Rojewo - powiat inowrocławski 

33) gm. Sadki - powiat nakielski 

34) gm. Strzelno - powiat mogileński 

35) gm. Szubin - powiat nakielski 

36) gm. Topólka - powiat radziejowski 

37) gm. Wąpielsk - powiat rypiński 

38) gm. Więcbork - powiat sępoleński 

39) m. Włocławek - powiat Włocławek 

40) gm. Zakrzewo - powiat aleksandrowski 
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41) gm. Zbójno - powiat golubsko-dobrzyński 

42) gm. Zławieś Wielka - powiat toruński 

43) gm. Żnin - powiat żniński. 
 
 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 1. 
Wybory Burmistrza Miasta Aleksandrów Kujawski 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 
głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9970, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 4299 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4286 wyborców, 
co stanowi 42,99% uprawnionych do głosowania. 
 

Rozdział 2. 
Wybory Burmistrza Ciechocinka 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał DZIERŻEWICZ Leszek Mirosław zgłoszony przez KWW DLA 
PRZYSZŁOŚCI CIECHOCINKA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8813, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 4511 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4507 wyborców, 
co stanowi 51,14% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2625 głosów ważnych. 

Rozdział 3. 
Wybory Burmistrza Miasta Nieszawa 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 
głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1659, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 1174 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1173 wyborców, 
co stanowi 70,71% uprawnionych do głosowania. 

Rozdział 4. 
Wybory Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski  

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat OLSZEWSKI Andrzej 
Mieczysław zgłoszony przez KWW GMINA WSPÓLNY DOM uzyskał wymaganą 
liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8996, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 3613 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3612 wyborców, 
co stanowi 40,15% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3006 głosów ważnych. 

Rozdział 5. 
Wybory Wójta Gminy B ądkowo 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał STĘPKOWSKI Ryszard Gerard zgłoszony przez KOMITET 
WYBORCZY PSL. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3573, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2359 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2359 wyborców, 
co stanowi 66,02% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1358 głosów ważnych. 

Rozdział 6. 
Wybory Wójta Gminy Koneck  

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał BOROWSKI Ryszard Władysław zgłoszony przez KW PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2685, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
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3. Karty do głosowania wydano 1626 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1626 wyborców, 
co stanowi 60,56% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 972 głosów ważnych. 

Rozdział 7. 
Wybory Wójta Gminy Raciążek 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskała SŁOWIŃSKA Wiesława zgłoszona przez KWW ROZWÓJ 
I TRADYCJA.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2549, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1585 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1585 wyborców, 
co stanowi 62,18% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 845 głosów ważnych. 

Rozdział 8. 
Wybory Wójta Gminy Waganiec 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał KOSIK Piotr zgłoszony przez KW KUJAWSKA INICJATYWA 
SAMORZĄDOWA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3648, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2388 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2388 wyborców, 
co stanowi 65,46% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1827 głosów ważnych. 

Rozdział 9. 
Wybory Wójta Gminy Zakrzewo  

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 
głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2939, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1783 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1781 wyborców, 
co stanowi 60,60% uprawnionych do głosowania. 

Rozdział 10. 
Wybory Burmistrza Brodnicy  

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał RADACZ Jarosław zgłoszony przez KWW PRZYSZŁOŚĆ 
BRODNICY. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 21775, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 8920 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8913 wyborców, 
co stanowi 40,93% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 5696 głosów ważnych. 

Rozdział 11. 
Wybory Wójta Gminy Bobrowo  

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał KLONOWSKI Paweł zgłoszony przez KWW PRZYJAZNA GMINA 
BOBROWO. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5056, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2566 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2566 wyborców, 
co stanowi 50,75% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1715 głosów ważnych. 

Rozdział 12. 
Wybory Wójta Gminy Brodnica  

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 
głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5969, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2590 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2590 wyborców, 
co stanowi 43,39% uprawnionych do głosowania. 
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Rozdział 13. 
Wybory Wójta Gminy Brzozie 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 
głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2928, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1679 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1679 wyborców, 
co stanowi 57,34% uprawnionych do głosowania. 

Rozdział 14. 
Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Górzno  

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał KINICKI Tomasz Izydor zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 
PSL. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3191, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2049 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2049 wyborców, 
co stanowi 64,21% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1249 głosów ważnych. 

Rozdział 15. 
Wybory Wójta Gminy Bartniczka  

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał BIEGAŃSKI Wiesław Jerzy zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW ROZWOJU GMINY. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3692, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1851 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1851 wyborców, 
co stanowi 50,14% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 969 głosów ważnych. 
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Rozdział 16. 
Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał GÓRSKI Przemysław Piotr zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 
PSL. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7242, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 3564 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3562 wyborców, 
co stanowi 49,19% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2457 głosów ważnych. 

Rozdział 17. 
Wybory Wójta Gminy Osiek 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 
głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3240, w tym 0 obywateli  Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1787 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1786 wyborców, 
co stanowi 55,12% uprawnionych do głosowania. 

Rozdział 18. 
Wybory Wójta Gminy Świedziebnia 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał ZALEWSKI Szymon Jan zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 
PSL. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4182, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2143 osobom, w tym  obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2142 wyborców, 
co stanowi 51,22% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1287 głosów ważnych. 
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Rozdział 19. 
Wybory Wójta Gminy Zbiczno  

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał RAKOWSKI Wojciech Jerzy zgłoszony KWW WOJCIECHA 
RAKOWSKIEGO.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3872, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2307 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2307 wyborców, 
co stanowi 59,58% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1188 głosów ważnych. 

Rozdział 20. 
Wybory Wójta Gminy Białe Błota  

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 
głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 14370, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 7387 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7384 wyborców, 
co stanowi 51,38% uprawnionych do głosowania. 

Rozdział 21. 
Wybory Wójta Gminy D ąbrowa Chełmińska 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał CICHACKI Radosław zgłoszony przez KWW SAMORZĄD GMINY 
DĄBROWA CHEŁMIŃSKA 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6206, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami. 

3. Karty do głosowania wydano 2651 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2651 wyborców,  
co stanowi 42,72% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1756 głosów ważnych. 
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Rozdział 22. 
Wybory Wójta Gminy Dobrcz  

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat SZALA Krzysztof 
Franciszek zgłoszony przez KWW "GMINA WSPÓLNE DOBRO" uzyskał 
wymaganą liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8417, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 3488 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3488 wyborców,  
co stanowi 41,44% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2192 głosy ważne. 

Rozdział 23. 
Wybory Burmistrza Koronowa  

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał GLISZCZYŃSKI Stanisław zgłoszony przez KWW ZIEMIA 
KORONOWSKA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 18800, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 8196 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8187 wyborców,  
co stanowi 43,55% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 4033 głosów ważnych. 

Rozdział 24. 
Wybory Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 
głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7468, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 3322 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3323 wyborców, 
co stanowi 44,50% uprawnionych do głosowania. 
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Rozdział 25. 
Wybory Wójta Gminy Osielsko 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał SYPNIEWSKI Wojciech zgłoszony przez KWW NASZA GMINA 
OSIELSKO. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9367, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 4431 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4429 wyborców, 
co stanowi 47,28% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3458 głosów ważnych. 

Rozdział 26. 
Wybory Wójta Gminy Sicienko 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał WACH Jan Czesław zgłoszony przez KWW JANA WACHA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7554, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 3858 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3857 wyborców, 
co stanowi 51,06% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2096 głosów ważnych. 

Rozdział 27. 
Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskała SUBSTYK Teresa Maria zgłoszona przez KWW SOLECKIE 
FORUM SAMORZĄDOWE. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12934, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 5216 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5215 wyborców, 
co stanowi 40,32% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 4015 głosów ważnych. 
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Rozdział 28. 
Wybory Burmistrza Miasta Chełmna 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 
głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 15624, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 6679 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6677 wyborców, 
co stanowi 42,74% uprawnionych do głosowania. 

Rozdział 29. 
Wybory Wójta Gminy Chełmno  

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat WYPIJ Krzysztof Józef 
zgłoszony przez KWW SAMORZĄDOWA GMINA CHEŁMNO uzyskał wymaganą 
liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4386, w tym obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1412 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1411 wyborców, 
co stanowi 32,17% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1243 głosów ważnych. 

Rozdział 30. 
Wybory Wójta Gminy Kijewo Królewskie  

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał MISIASZEK Mieczysław zgłoszony przez KWW GMINY KIJEWO 
KRÓLEWSKIE. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3487, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1565 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1566 wyborców, 
co stanowi 44,91% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1109 głosów ważnych. 
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Rozdział 31. 
Wybory Wójta Gminy Lisewo 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał KOCHOWICZ Jakub zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA 
GMINY LISEWO. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4102, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 2305 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2306 wyborców, 
co stanowi 56,22% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1285 głosów ważnych. 

Rozdział 32. 
Wybory Wójta Gminy Papowo Biskupie 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat ZIELIŃSKI Andrzej 
zgłoszony przez KWW TWOJA GMINA uzyskał wymaganą liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3479, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1503 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1503 wyborców, 
co stanowi 43,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1300 głosów ważnych. 

Rozdział 33. 
Wybory Wójta Gminy Stolno 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał RABESZKO Jerzy Jan zgłoszony przez KWW SAMORZĄDOWE 
STOLNO. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4079, w tym 0 obywateli  Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2006 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2004 wyborców, 
co stanowi 49,13% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1190 głosów ważnych. 
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Rozdział 34. 
Wybory Wójta Gminy Unisław  

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał DANIELEWICZ Jakub Szymon zgłoszony przez KWW RAZEM 
DLA GMINY UNISŁAW. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5398, w tym 0 Unii Europejskiej 
niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2894 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2894 wyborców, 
co stanowi 53,61% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1862 głosów ważnych. 

Rozdział 35. 
Wybory Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia  

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 
głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10095, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 5720 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5721 wyborców, 
co stanowi 56,67% uprawnionych do głosowania. 

Rozdział 36. 
Wybory Wójta Gminy Ciechocin 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał CIESZYŃSKI Jerzy zgłoszony przez  KWW "RAZEM DLA GMINY 
CIECHOCIN" 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3179, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1841 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1841 wyborców, 
co stanowi 57,91% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1217 głosów ważnych. 
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Rozdział 37. 
Wybory Wójta Gminy Golub-Dobrzy ń 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał  RYŁOWICZ Marek zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6883, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 3814 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3812 wyborców, 
co stanowi 55,38% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3038 głosów ważnych. 

Rozdział 38. 
Wybory Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał GRABOWSKI Andrzej Antoni zgłoszony przez KWW NASZA 
GMINA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9199, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 4843 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4842 wyborców, 
co stanowi 52,64% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2484 głosów ważnych. 

Rozdział 39. 
Wybory Wójta Gminy Radomin  

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat WOLSKI Piotr Aleksander 
zgłoszony przez KWW CZAS DOBRYCH GOSPODARZY uzyskał wymaganą liczbę 
głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3326, w tym  obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2145 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2145 wyborców, 
co stanowi 64,49% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1602 głosów ważnych. 

 



 

 

17 

Rozdział 40. 
Wybory Wójta Gminy Zbójno  

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 
głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3493, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2017 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2017 wyborców, 
co stanowi 57,74% uprawnionych do głosowania. 

Rozdział 41. 
Wybory Wójta Gminy Grudzi ądz 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 
głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9284, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 4209 osobom, w tym 0 obywatelom  Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4209 wyborców, 
co stanowi 45,34% uprawnionych do głosowania. 

Rozdział 42. 
Wybory Wójta Gminy Gruta  

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskała KOWALKOWSKA Halina zgłoszona przez KW MIĘDZYGMINNE 
POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE - MPS 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5287, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 2634 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2634 wyborców, 
co stanowi 49,82% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1908 głosów ważnych. 

Rozdział 43. 
Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Łasin  

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 
głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6516, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 3383 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3382 wyborców, 
co stanowi 51,90% uprawnionych do głosowania. 

Rozdział 44. 
Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał CHODUBSKI Krzysztof zgłoszony przez  KWW GMINNE 
POROZUMIENIE. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3814, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2080 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi.  

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2081 wyborców, 
co stanowi 54,56% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1100 głosów ważnych. 

Rozdział 45. 
Wybory Wójta Gminy Rogóźno 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 
głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3233, w tym 0 obywateli  Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1606 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1606 wyborców, 
co stanowi 49,68% uprawnionych do głosowania. 

Rozdział 46. 
Wybory Wójta Gminy Świecie nad Osą 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał MAJ Ireneusz Stefan zgłoszony przez KWW OBYWATELSKIE 
FORUM SAMORZĄDOWE. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3384, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1523 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1523 wyborców, 
co stanowi 45,01% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 925 głosów ważnych. 

Rozdział 47. 
Wybory Prezydenta Miasta Inowrocławia 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 
głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 60571, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 21224 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 21214 wyborców,  
co stanowi 35,02% uprawnionych do głosowania. 

Rozdział 48. 
Wybory Wójta Gminy D ąbrowa Biskupia 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat WIECZOREK Roman Jan 
zgłoszony przez KWW NA RZECZ WSI uzyskał wymaganą liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4123, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1644 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1644 wyborców,  
co stanowi 39,87% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1202 głosów ważnych. 

Rozdział 49. 
Wybory Burmistrza Gniewkowa 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 
głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11527, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 5418 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5417 wyborców,  
co stanowi 46,99% uprawnionych do głosowania. 
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Rozdział 50. 
Wybory Wójta Gminy Inowrocław  

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał KACPRZAK Tadeusz zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9292, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 4132 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4128 wyborców,  
co stanowi 44,43% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2248 głosów ważnych. 

Rozdział 51. 
Wybory Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 5 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał BRZEZIŃSKI Andrzej Jan zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW TWOJA RADA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10977, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 5623 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5620 wyborców,  
co stanowi 51,20% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 358 głosów ważnych. 

Rozdział 52. 
Wybory Burmistrza Kruszwicy  

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 5 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał WITCZAK Dariusz zgłoszony przez KWW SPOŁECZNA LISTA 
SAMORZĄDOWA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 15938, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 7581 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7584 wyborców,  
co stanowi 47,58% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3969 głosów ważnych. 
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Rozdział 53. 
Wybory Burmistrza Pakości 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał KOŃCZAL Wiesław Stanisław zgłoszony przez KWW 
SAMORZĄDNOŚĆ W PAKOŚCI. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7990, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 3939 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3939 wyborców, 
co stanowi 49,30% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2181 głosów ważnych. 

Rozdział 54. 
Wybory Wójta Gminy Rojewo 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 
głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3733, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1975 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1975 wyborców, 
co stanowi 52,91% uprawnionych do głosowania. 

Rozdział 55. 
Wybory Wójta Gminy Złotniki Kujawskie  

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał CYBULSKI Witold Grzegorz zgłoszony KWW W.CYBULSKIEGO 
"BLIŻEJ DEMOKRACJI". 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7387, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 3617 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3617 wyborców, 
co stanowi 48,96% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1906 głosów ważnych. 
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Rozdział 56. 
Wybory Burmistrza Miasta Lipna  

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 
głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11551, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 5682 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5679 wyborców, 
co stanowi 49,16% uprawnionych do głosowania. 

Rozdział 57. 
Wybory Wójta Gminy Bobrowniki  

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał POLIWKO Jarosław Jacek zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 
PSL. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2482, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1594 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1594 wyborców, 
co stanowi 64,22% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1007 głosów ważnych. 

Rozdział 58. 
Wybory Wójta Gminy Chrostkowo  

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 
głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2427, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1467 osobom, w tym obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1466 wyborców, 
co stanowi 60,40% uprawnionych do głosowania. 

Rozdział 59. 
Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzy ń nad Wisłą 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 
głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6382, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 3109 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3107 wyborców, 
co stanowi 48,68% uprawnionych do głosowania. 

Rozdział 60. 
Wybory Wójta Gminy Kikół  

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał PREDENKIEWICZ Józef Ryszard zgłoszony przez KOMITET 
WYBORCZY PSL. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5771, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 3149 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3136 wyborców, 
co stanowi 54,34% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2039 głosów ważnych. 

Rozdział 61. 
Wybory Wójta Gminy Lipno  

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał SZYCHULSKI Andrzej Piotr zgłoszony przez KOMITET 
WYBORCZY PSL. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9235, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 4403 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4401 wyborców, 
co stanowi 47,66% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3013 głosów ważnych. 

Rozdział 62. 
Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Sk ępe 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał WOJCIECHOWSKI Piotr zgłoszony przez KWW PIOTRA 
WOJCIECHOWSKIEGO. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6081, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
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3. Karty do głosowania wydano 3704 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3704 wyborców, 
co stanowi 60,91% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2021 głosów ważnych. 

Rozdział 63. 
Wybory Wójta Gminy Tłuchowo  

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat DĄBKOWSKI Krzysztof 
Roman zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL uzyskał wymaganą liczbę 
głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3663, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1831 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1831 wyborców, 
co stanowi 49,99% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1671 głosów ważnych. 

Rozdział 64. 
Wybory Wójta Gminy Wielgie  

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał WIEWIÓRSKI Tadeusz zgłoszony przez KKW SLD LEWICA 
RAZEM. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5291, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2724 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2722 wyborców, 
co stanowi 51,45% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1895 głosów ważnych. 

Rozdział 65. 
Wybory Wójta Gminy D ąbrowa  

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał BARCZYKOWSKI Marcin Janusz zgłoszony KWW PRZYMIERZE 
LUDOWE. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3742, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
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3. Karty do głosowania wydano 1722 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1722 wyborców,  
co stanowi 46,02% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1250 głosów ważnych. 

Rozdział 66. 
Wybory Burmistrza Mogilna  

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał DUSZYŃSKI Leszek Marek zgłoszony przez KW PLATFORMA 
OBYWATELSKA RP. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 20090, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 9581 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9578 wyborców,  
co stanowi 47,68% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 5488głosów ważnych. 

Rozdział 67. 
Wybory Burmistrza Strzelna 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 
głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9625, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 4926 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4926 wyborców,  
co stanowi 51,18% uprawnionych do głosowania. 

Rozdział 68. 
Wybory Burmistrza Kcyni  

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 
głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10730, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 5494 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5496 wyborców,  
co stanowi 51,22% uprawnionych do głosowania. 
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Rozdział 69. 
Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza   

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat KLESIŃSKI Leszek Jan 
zgłoszony przez KWW LESZKA KLESIŃSKIEGO uzyskał wymaganą liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7205, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 3059 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3056 wyborców,  
co stanowi 42,41% uprawnionych do głosowania 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2109 głosów ważnych. 

Rozdział 70. 
Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał NAPIERAŁA Sławomir zgłoszony przez KWW SŁAWOMIRA 
NAPIERAŁY RAZEM DLA NAKŁA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 25032, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 10134 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 10130 wyborców,  
co stanowi 40,47% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 6170 głosów ważnych. 

Rozdział 71. 
Wybory Wójta Gminy Sadki  

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 
głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5722, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2537 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2537 wyborców,  
co stanowi 44,34% uprawnionych do głosowania. 
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Rozdział 72. 
Wybory Burmistrza Szubina 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 
głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 18765, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 8136 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8136 wyborców,  
co stanowi 43,36% uprawnionych do głosowania. 

Rozdział 73. 
Wybory Burmistrza Miasta Radziejów 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał BYKOWSKI Sławomir Bartłomiej zgłoszony przez KWW NASZE 
MIASTO. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4709, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2557 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2556 wyborców, 
co stanowi 54,28% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1323 głosów ważnych. 

Rozdział 74. 
Wybory Wójta Gminy Byto ń 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał RUCIŃSKI Artur zgłoszony przez KW PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3082, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1794 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1794 wyborców, 
co stanowi 58,21% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1203 głosów ważnych. 
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Rozdział 75. 
Wybory Wójta Gminy Dobre  

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 
głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4543, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2550 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2550 wyborców, 
co stanowi 56,13% uprawnionych do głosowania. 

Rozdział 76. 
Wybory Wójta Gminy Osi ęciny 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał IZYDORSKI Jerzy Janusz zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE 
SAMORZĄDOWE. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6567, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 4167 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4166 wyborców, 
co stanowi 63,44% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2455 głosów ważnych. 

Rozdział 77. 
Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski   

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał BOGUCKI Sławomir Henryk zgłoszony przez KWW „IDŹMY 
RAZEM”. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7744, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 4418 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4417 wyborców, 
co stanowi 57,04% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2738 głosów ważnych. 
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Rozdział 78. 
Wybory Wójta Gminy Radziejów  

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał SZUSZMAN Marek zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3652, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1977 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1977 wyborców, 
co stanowi 54,13% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1092 głosów ważnych. 

Rozdział 79. 
Wybory Wójta Gminy Topólka  

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 
głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4123, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2827 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2825 wyborców, 
co stanowi 68,52% uprawnionych do głosowania. 

Rozdział 80 
Wybory Burmistrza Miasta Rypin  

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał GRZYBOWSKI Paweł zgłoszony przez KW PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13264, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 6991 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6988 wyborców, 
co stanowi 52,68% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 5592 głosów ważnych. 
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Rozdział 81. 
Wybory Wójta Gminy Brzuze 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 
głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4344, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2884 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2883 wyborców, 
co stanowi 66,37% uprawnionych do głosowania. 

Rozdział 82. 
Wybory Wójta Gminy Rogowo 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskała NOWAKOWSKA Barbara Krystyna zgłoszona przez KWW 
BARBARY NOWAKOWSKIEJ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3916, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2332 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2332 wyborców, 
co stanowi 59,55% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1154 głosów ważnych. 

Rozdział 83. 
Wybory Wójta Gminy Rypin  

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał TYBURSKI Janusz zgłoszony przez KWW GMINA NASZ DOM. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5907, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 3033 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3033 wyborców, 
co stanowi 51,35% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1984 głosów ważnych. 
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Rozdział 84. 
Wybory Wójta Gminy Skrwilno  

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał KOLCZYŃSKI Dariusz zgłoszony przez KWW NASZA 
SPOŁECZNOŚĆ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4885, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2699 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2698 wyborców, 
co stanowi 55,23% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2165 głosów ważnych. 

Rozdział 85. 
Wybory Wójta Gminy W ąpielsk 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 
głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3348, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1816 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1815 wyborców, 
co stanowi 54,21% uprawnionych do głosowania. 

Rozdział 86. 
Wybory Burmistrza Kamienia Kraje ńskiego 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat GŁOMSKI Wojciech 
zgłoszony przez KWW PRZYMIERZE SPOŁECZNE DLA KRAJNY uzyskał 
wymaganą liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5516, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2188 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2188 wyborców,  
co stanowi 39,67% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1701 głosów ważnych. 
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Rozdział 87. 
Wybory Burmistrza Sępólna Krajeńskiego 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał STUPAŁKOWSKI Waldemar Edward zgłoszony przez KWW 
PRZYMIERZE SPOŁECZNE DLA KRAJNY. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12699 w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 5458 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5458 wyborców, 
co stanowi 42,98% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3484 głosów ważnych. 

Rozdział 88. 
Wybory Wójta Gminy Sośno 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał STROIŃSKI Leszek Stanisław zgłoszony przez KOMITET 
WYBORCZY PSL. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4058, w tym 0 obywateli  Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1745 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1744 wyborców, 
co stanowi 42,98% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 899 głosów ważnych. 

Rozdział 89. 
Wybory Burmistrza Wi ęcborka 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 
głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10476, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 4493 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4493 wyborców, 
co stanowi 42,89% uprawnionych do głosowania. 
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Rozdział 90. 
Wybory Wójta Gminy Bukowiec 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat LICZNERSKI Adam 
zgłoszony przez KWW WSPÓLNOTA W BUKOWCU uzyskał wymaganą liczbę 
głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4025, w tym 0 obywateli  Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1376 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1375 wyborców, 
co stanowi 34,16% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1161 głosów ważnych. 

Rozdział 91. 
Wybory Wójta Gminy Dragacz 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 
głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5689, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2490 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2490 wyborców, 
co stanowi 43,77% uprawnionych do głosowania. 

Rozdział 92. 
Wybory Wójta Gminy Drzycim  

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 
głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4027, w tym 0 obywateli  Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1965 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1965 wyborców, 
co stanowi 48,80% uprawnionych do głosowania. 

Rozdział 93. 
Wybory Wójta Gminy Jeżewo 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 
głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6268, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2969 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2967 wyborców, 
co stanowi 47,34% uprawnionych do głosowania. 

Rozdział 94. 
Wybory Wójta Gminy Lniano  

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał(-a) TOPOLIŃSA Zofia Maria zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNI 
LNIANO. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3319, w tym 0 obywateli  Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1736 osobom, w tym 0 obywatelom  Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1737 wyborców, 
co stanowi 52,34% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1090 głosów ważnych. 

Rozdział 95. 
Wybory Burmistrza Gminy Nowe 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał WOLIŃSKI Czesław zgłoszony przez KWW „TERAZ NOWE”. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8426, w tym 0 obywateli  Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2838 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2838 wyborców, 
co stanowi 33,68% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2485 głosów ważnych. 

Rozdział 96. 
Wybory Wójta Gminy Osie 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat GRABSKI Michał Joachim 
zgłoszony przez KWW „FORUM SAMORZĄDOWE GMINY OSIE” uzyskał 
wymaganą liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4315, w tym 0 obywateli  Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
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3. Karty do głosowania wydano 1908 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1908 wyborców, 
co stanowi 44,22% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1537 głosów ważnych. 

Rozdział 97. 
Wybory Wójta Gminy Pruszcz 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 
głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7533, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 3922 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3922 wyborców, 
co stanowi 52,06% uprawnionych do głosowania. 

Rozdział 98. 
Wybory Burmistrza Świecia 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał POGODA Tadeusz Grzegorz zgłoszony przez KW OBYWATELSKIE 
POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 26509, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 10438 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 10432 wyborców, 
co stanowi 39,35% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 5564 głosów ważnych. 

Rozdział 99. 
Wybory Wójta Gminy Świekatowo 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat TOPOLIŃSKI Marek 
zgłoszony przez KWW WSPÓLNOTA GMINY ŚWIEKATOWO uzyskał wymaganą 
liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2810, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1254 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1254 wyborców, 
co stanowi 44,63% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1044 głosów ważnych. 

Rozdział 100. 
Wybory Wójta Gminy Warlubie  

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał MICHALAK Krzysztof zgłoszony przez KWW GOSPODARNA 
GMINNA WARLUBIE. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5063, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2566 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2564 wyborców, 
co stanowi 50,64% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1297 głosów ważnych. 

Rozdział 101. 
Wybory Burmistrza Miasta Chełmży 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat CZERWIŃSKI Jerzy 
Tadeusz zgłoszony przez KWW RUCH SAMORZĄDOWY DLA CHEŁMŻY uzyskał 
wymaganą liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11468, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 4246 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4242 wyborców, 
co stanowi 36,99% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2892 głosów ważnych. 

Rozdział 102. 
Wybory Wójta Gminy Chełmża 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat CZARNECKI Jacek Jerzy 
zgłoszony przez KWW „WIEŚ” uzyskał wymaganą liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7738, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 3739 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3721 wyborców, 
co stanowi 48,09% uprawnionych do głosowania. 
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5. Wybrany kandydat uzyskał 2899 głosów ważnych. 

Rozdział 103. 
Wybory Wójta Gminy Czernikowo  

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat GAWROŃSKI Zdzisław 
zgłoszony przez KWW „RUCH SAMORZĄDOWY CZERNIKOWO” uzyskał 
wymaganą liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6938, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 3341 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3341 wyborców, 
co stanowi 48,16% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2520 głosów ważnych. 

Rozdział 104. 
Wybory Wójta Gminy Lubicz  

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat OLSZEWSKI Marek Karol 
zgłoszony przez KWW „WSPÓLNOTA” uzyskał wymaganą liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 14528, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 5650 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5649 wyborców, 
co stanowi 38,88% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3844 głosów ważnych. 

Rozdział 105. 
Wybory Wójta Gminy Łubianka  

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał ZAJĄKAŁA Jerzy zgłoszony przez KWW JERZEGO ZAJĄKAŁA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5103, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2706 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2704 wyborców, 
co stanowi 52,99% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1699 głosów ważnych. 
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Rozdział 106. 
Wybory Wójta Gminy Łysomice 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał KOWAL Piotr Franciszek zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE 
SAMORZĄDOWE ŁYSOMICE. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7374, w tym 0 obywateli  Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 3763 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3763 wyborców, 
co stanowi 51,03% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2327 głosów ważnych. 

Rozdział 107. 
Wybory Wójta Gminy Obrowo  

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał WIECZYŃSKI Andrzej zgłoszony przez KWW NASZA GMINA 
OBROWO. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11037, w tym 0 obywateli  Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 5926 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5926 wyborców, 
co stanowi 53,69% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 4067 głosów ważnych. 

Rozdział 108. 
Wybory Wójta Gminy Wielka Nieszawka 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał KACZMAREK Kazimierz zgłoszony przez KW N.S.S. „WSPÓLNE 
GNIAZDO” 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3667, w tym 0 obywateli  Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1847 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1847 wyborców, 
co stanowi 50,37% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1127 głosów ważnych. 
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Rozdział 109. 
Wybory Wójta Gminy Zławie ś Wielka 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 
głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10000, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 4960 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4960 wyborców, 
co stanowi 49,60% uprawnionych do głosowania. 

Rozdział 110. 
Wybory Wójta Gminy Cekcyn 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat BRYGMAN Jacek Adam 
zgłoszony przez KWW "DLA ROZWOJU GMINY CEKCYN" uzyskał wymaganą 
liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5280, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 2348 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2348. wyborców, 
co stanowi 44,47% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1980 głosów ważnych. 

Rozdział 111. 
Wybory Wójta Gminy Gostycyn 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał KUCHARSKI Ireneusz zgłoszony przez KWW TWOJA GMINA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4156, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2218 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2218 wyborców, 
co stanowi 53,37% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1101 głosów ważnych. 
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Rozdział 112. 
Wybory Wójta Gminy K ęsowo 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat JANUSZEWSKI Radosław 
Adam zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY KĘSOWO uzyskał wymaganą 
liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3532, w tym 0 obywateli  Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1454 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1454 wyborców, 
co stanowi 41,17% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1149 głosów ważnych. 

Rozdział 113. 
Wybory Wójta Gminy Lubiewo  

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 
głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4565, w tym 0 obywateli  Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2688 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2688 wyborców, 
co stanowi 58,88% uprawnionych do głosowania. 

Rozdział 114. 
Wybory Wójta Gminy Śliwice 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał KOŻUCH Daniel Jan zgłoszony przez KWW NASZA GMINA 
ŚLIWICE 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4341, w tym 1 obywatel  Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 2749 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2749 wyborców, 
co stanowi 63,33% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1992 głosów ważnych. 
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Rozdział 115. 
Wybory Burmistrza Tucholi  

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał KOWALSKI Tadeusz Henryk zgłoszony przez KWW 
POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE DLA TUCHOLI. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 16095, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 6835 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6833 wyborców, 
co stanowi 42,45% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 5063 głosów ważnych. 

Rozdział 116. 
Wybory Burmistrza Miasta W ąbrzeźno 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał KAWSKI Leszek zgłoszony KWW PRZYMIERZE OBYWATELSKIE 
2014. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10959, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 5229 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5227 wyborców, 
co stanowi 47,70% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3139 głosów ważnych. 

Rozdział 117. 
Wybory Wójta Gminy D ębowa Łąka 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat SZAROWSKI Stanisław 
zgłoszony przez KWW NASZA GMINA DĘBOWA ŁĄKA uzyskał wymaganą liczbę 
głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2540, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 841 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 840 wyborców, 
co stanowi 33,07% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 522 głosów ważnych. 
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Rozdział 118. 
Wybory Wójta Gminy Ksi ążki  

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał DUTKIEWICZ Jerzy Jan zgłoszony przez KWW ODNOWA KSIĄŻKI. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3384, w tym 0 obywateli  Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1822 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1822 wyborców, 
co stanowi 53,84% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 987 głosów ważnych. 

Rozdział 119. 
Wybory Wójta Gminy Płu żnica 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał SKONIECZKA Marcin Seweryn zgłoszony przez  KWW DLA 
ROZWOJU GMINY PŁUŻNICA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3936, w tym 0 obywateli  Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2092 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2091 wyborców, 
co stanowi 53,13% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1185 głosów ważnych. 

Rozdział 120. 
Wybory Wójta Gminy W ąbrzeźno 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał ŁUKASIK Władysław Józef zgłoszony przez KWW „GMINA 
DLA MIESZKAŃCÓW”. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6820, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 3134 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3132 wyborców, 
co stanowi 45,92% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2466 głosów ważnych. 
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Rozdział 121. 
Wybory Burmistrza Miasta Kowal   

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał GOŁEMBIEWSKI Eugeniusz zgłoszony przez KWW RAZEM DLA 
KOWALA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2951, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 2054 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2054 wyborców, 
co stanowi 69,60% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1231 głosów ważnych. 

Rozdział 122. 
Wybory Wójta Gminy Baruchowo 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał SADOWSKI Stanisław Bernard zgłoszony przez KWW „RAZEM Z 
LUDŹMI I DLA LUDZI”. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2900, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1763 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1763 wyborców, 
co stanowi 60,79% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1360 głosów ważnych. 

Rozdział 123. 
Wybory Wójta Gminy Boniewo 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał KLIMKIEWICZ Marek zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 
PSL. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2819, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1718 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1718 wyborców, 
co stanowi 60,94% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1088 głosów ważnych. 
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Rozdział 124. 
Wybory Burmistrza Brześcia Kujawskiego 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał  ZAWIDZKI Wojciech Bolesław zgłoszony przez KWW BRZESKA 
WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9328, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 4414 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4411 wyborców, 
co stanowi 47,29% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2286 głosów ważnych. 

Rozdział 125. 
Wybory Wójta Gminy Choceń 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał NOWAKOWSKI Roman zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNA 
GRUPA SAMORZĄDOWA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6604, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 3566 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3563 wyborców, 
co stanowi 53,95% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1830 głosów ważnych. 

Rozdział 126. 
Wybory Burmistrza Chodcza  

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 
głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5117, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 3078 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3078 wyborców, 
co stanowi 60,15% uprawnionych do głosowania. 
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Rozdział 127. 
Wybory Wójta Gminy Fabianki  

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 
głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7663, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 3778 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3774 wyborców, 
co stanowi 49,25% uprawnionych do głosowania. 

Rozdział 128. 
Wybory Burmistrza Izbicy Kujawskiej  

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 
głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6258, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 3702 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3702 wyborców, 
co stanowi 59,16% uprawnionych do głosowania. 

Rozdział 129. 
Wybory Wójta Gminy Kowal  

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał ADAMCZYK Stanisław zgłoszony przez KWW „PONAD 
PODZIAŁAMI”. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3241, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1770 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1770 wyborców, 
co stanowi 54,61% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1131 głosów ważnych. 

Rozdział 130. 
Wybory Wójta Gminy Lubanie  

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 
głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3747, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2497 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2496 wyborców, 
co stanowi 66,61% uprawnionych do głosowania. 

Rozdział 131. 
Wybory Burmistrza Lubienia Kujawskiego  

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał  WILIŃSKI Marek zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6144, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 3642 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3641 wyborców, co 
stanowi 59,26% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2021 głosów ważnych. 

Rozdział 132. 
Wybory Burmistrza Lubra ńca 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 
głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8147, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 4681 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4679 wyborców, 
co stanowi 57,43% uprawnionych do głosowania. 

Rozdział 133. 
Wybory Wójta Gminy Włocławek  

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskała BRASZKIEWICZ Ewa zgłoszona przez KWW „PONAD 
PODZIAŁAMI”. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5640, w tym 0 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 3246 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3231 wyborców, co 
stanowi 57,29% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1573 głosów ważnych. 

Rozdział 134. 
Wybory Burmistrza Barcina  

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał PĘZIAK Michał Feliks zgłoszony przez KWW PONAD PODZIAŁAMI 
WRAZ Z MIESZKAŃCAMI. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11721, w tym 0 obywateli  Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 5403 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5401 wyborców, 
co stanowi 46,08% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3235 głosów ważnych. 

Rozdział 135. 
Wybory Wójta Gminy G ąsawa 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał ŁABĘDZKI Błażej zgłoszony przez KWW GMINA GĄSAWA 
WSPÓLNE DOBRO. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4260, w tym 0 obywateli  Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2619 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2619 wyborców, 
co stanowi 61,48% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1399 głosów ważnych. 

Rozdział 136. 
Wybory Burmistrza Janowca Wielkopolskiego 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał SOBCZAK Maciej Franciszek zgłoszony przez KWW NASZE 
MIASTO I GMINA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7429, w tym 0 obywateli  Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 4080 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 
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4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4079 wyborców, co 
stanowi 54,91% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2141 głosów ważnych. 

Rozdział 137. 
Wybory Burmistrza Łabiszyna 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat KACZMAREK Jacek Idzi 
zgłoszony przez KWW MAŁA OJCZYZNA W ŁABISZYNIE uzyskał wymaganą 
liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7724, w tym 0 obywateli  Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 3354 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3353 wyborców, 
co stanowi 43,41% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2925 głosów ważnych. 

Rozdział 138. 
Wybory Wójta Gminy Rogowo 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał SOSNOWSKI Józef zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5501, w tym 0 obywateli 0 Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 3101 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3100 wyborców, 
co stanowi 56,35% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1713 głosów ważnych. 

Rozdział 139. 
Wybory Burmistrza Żnina 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 
głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 19770, w tym 0 obywateli  Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 10986 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 10984 wyborców, 
co stanowi 55,56% uprawnionych do głosowania. 
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Rozdział 140. 
Wybory Prezydenta Miasta Bydgoszczy 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 
głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 279390, w tym 8 obywateli  Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 104545 osobom, w tym 7 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 104534 wyborców, 
co stanowi 37,42% uprawnionych do głosowania. 

Rozdział 141. 
Wybory Prezydenta Miasta Grudziądza 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 7 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał MALINOWSKI Robert zgłoszony przez KW PLATFORMA 
OBYWATELSKA RP. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 74278, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 31056 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 31025 wyborców, 
co stanowi 41,77% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 16048 głosów ważnych. 

Rozdział 142. 
Wybory Prezydenta Miasta Torunia 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą liczbę 
głosów uzyskał ZALESKI Michał Franciszek  zgłoszony przez KWW MICHAŁ 
ZALESKI. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 155207, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 61760 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 61733 wyborców, 
co stanowi 39,77% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 42756 głosów ważnych. 
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Rozdział 143. 
Wybory Prezydenta Miasta Włocławek 

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 
głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 91667, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 37829 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 37817 wyborców, 
co stanowi 41,25% uprawnionych do głosowania. 
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