
OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO

w OLSZTYNIE
z dnia 22 listopada 2014 r.

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
na obszarze województwa warmi sko-mazurskiego

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U.
Nr 21, poz. 112, z pó n. zm.1)) Komisarz Wyborczy w Olsztynie podaje do publicznej
wiadomo ci wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze
województwa warmi sko-mazurskiego, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Cz  I
Dane zbiorcze

Rozdzia  1.
Dane ogólne

1. Wybierano cznie 116 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spo ród 396
kandydatów zg oszonych przez 343 komitety wyborcze, w tym w 9 gminach i miastach,
w których zarejestrowano tylko jednego kandydata.

2. Uprawnionych do g osowania by o 1145056 osób, w tym 39 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 543995 wyborcom, w tym 31 obywatelom Unii
Europejskiej nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 538795 wyborców,
to jest 47,05 %  uprawnionych do g osowania.

5. osów wa nych oddano 526068, to jest 97,64 % ogólnej liczby g osów oddanych.
6. osów niewa nych oddano 12727, to jest 2,36 % ogólnej liczby g osów oddanych.
7. osów niewa nych z powodu niepostawienia znaku „x” oddano 8530 to jest 67,02 %

ogólnej liczby g osów niewa nych.
8. osów niewa nych z powodu postawienia dwu lub wi cej znaków „x” oddano 2597,

to jest 20,41 % ogólnej liczby g osów niewa nych.

1) Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102,
poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281,
z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.
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Rozdzia  2.
Wyniki wyborów

1. Wybierano cznie 116 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:
1) 114 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach nieb cych miastami

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

2. Wybrano cznie 67 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:
1) 67 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach nieb cych miastami

na prawach powiatu;
2) 0 prezydentów miast w miastach na prawach powiatu.

3. Nie wybrano 49 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z nast puj cych powodów:
1) w 49 gminach i miastach aden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta

miasta nie otrzyma  wi cej ni  po owy wa nie oddanych g osów, z czego:
a) w 47 gminach nieb cych miastami na prawach powiatu,
b) w 2 miastach na prawach powiatu.

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

osowanie:
1) gm. Banie Mazurskie – powiat go dapski
2) gm. Barciany – powiat k trzy ski
3) m. Bartoszyce – powiat bartoszycki
4) gm. Bia a Piska – powiat piski
5) gm. Biskupiec – powiat nowomiejski
6) gm. Bisztynek – powiat bartoszycki
7) m. Braniewo  – powiat braniewski
8) m. Dzia dowo – powiat dzia dowski
9) gm. Dzia dowo– powiat dzia dowski
10) m.n.p.p. Elbl g
11) gm. E k – powiat e cki
12) gm. Gietrzwa d – powiat olszty ski
13) m. Gi ycko – powiat gi ycki
14) gm. Gi ycko – powiat gi ycki
15) gm. Godkowo – powiat elbl ski
16) gm. Grunwald – powiat ostródzki
17)  m. I awa – powiat i awski
18) gm. I owo-Osada – powiat dzia dowski
19) gm. Janowo – powiat nidzicki
20)  gm. Jedwabno – powiat szczycie ski
21) gm. Jeziorany – powiat olszty ski
22) gm. Jonkowo – powiat olszty ski
23) gm. K trzyn – powiat k trzy ski
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24) gm. Korsze – powiat k trzy ski
25) gm. Kruklanki – powiat gi ycki
26) m. Lidzbark – powiat dzia dowski
27) m. Lidzbark Warmi ski – powiat lidzbarski
28) gm. Markusy – powiat elbl ski
29) m. Mr gowo – powiat mr gowski
30) gm. Nowe Miasto Lubawskie – powiat nowomiejski
31) m.n.p.p. Olsztyn
32) gm. Olsztynek – powiat olszty ski
33) gm. Orzysz – powiat piski
34) m. Ostróda– powiat ostródzki
35) gm. Pasym – powiat szczycie ski
36) gm. Pisz – powiat piski
37) gm. P nica – powiat dzia dowski
38) gm. Pozezdrze – powiat w gorzewski
39) gm. Prostki – powiat e cki
40) gm. Purda – powiat olszty ski
41) gm. Ruciane-Nida – powiat piski
42) gm. Rychliki – powiat elbl ski
43) gm. S popol – powiat bartoszycki
44) gm. Sorkwity – powiat mr gowski
45) gm. Stawiguda – powiat olszty ski
46) m. Szczytno – powiat szczycie ski
47) gm. wi tajno – powiat olecki
48) gm. W gorzewo – powiat w gorzewski
49) gm. Wieliczki – powiat olecki

Cz  II
Szczegó owe wyniki wyborów

Rozdzia  1.

Wybory Wójta Gminy Banie Mazurskie

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

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 3319, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.
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3. Karty do g osowania wydano 1833 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1833 wyborców,
co stanowi 55,23 % uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  2.

Wybory Wójta Gminy Barciany

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

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 5369, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 2768 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2767 wyborców,
co stanowi 51,54 % uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  3.

Wybory Burmistrza Barczewa

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 3 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  NITKOWSKI Lech Jan, zg oszony przez KW Platforma Obywatelska

RP.
2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 13421, w tym 0 obywateli Unii

Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.
3. Karty do g osowania wydano 5985 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej

nieb cym obywatelami polskimi.
4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 5986 wyborców,

co stanowi 44,60 % uprawnionych do g osowania.
5. Wybrany kandydat uzyska  2987 g osów wa nych.

Rozdzia  4.

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

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 20087, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 8871 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 8869 wyborców,
co stanowi 44,15 % uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  5.

Wybory Wójta Gminy Bartoszyce

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 2 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska a GUT Jadwiga, zg oszona przez KWW „JADWIGA GUT”.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 8849, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 4029 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 4029 wyborców,
co stanowi 45,53 % uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  2108 g osów wa nych.

Rozdzia  6.

Wybory Burmistrza Bia ej Piskiej

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

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 9491, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 5128 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 5126 wyborców,
co stanowi 54,01 % uprawnionych do g osowania.
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Rozdzia  7.

Wybory Burmistrza Biskupca

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 4 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  KOZ OWSKI Kamil Mieczys aw, zg oszony przez Komitet Wyborczy

PSL.
2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 15344, w tym 0 obywateli Unii

Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.
3. Karty do g osowania wydano 6931 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej

nieb cym obywatelami polskimi.
4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 6928 wyborców,

co stanowi 45,15 % uprawnionych do g osowania.
5. Wybrany kandydat uzyska  3674 g osów wa nych.

Rozdzia  8.

Wybory Wójta Gminy Biskupiec

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

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 7665, w tym 1 obywatel Unii
Europejskiej nieb cy obywatelem polskim.

3. Karty do g osowania wydano 4427 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej
nieb cemu obywatelem polskim.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 4426 wyborców,
co stanowi 57,74 % uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  9.

Wybory Burmistrza Miasta Bisztynka

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

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 5424, w tym 0 obywatel Unii
Europejskiej nieb cy obywatelem polskim.

3. Karty do g osowania wydano 2774 osobom, w tym 0 obywatelowi Unii Europejskiej
nieb cemu obywatelem polskim.
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4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2772 wyborców,
co stanowi 51,11 % uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  10.

Wybory Burmistrza Miasta Braniewo

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

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 13791, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 7224 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 7224 wyborców,
co stanowi 52,38 % uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  11.

Wybory Wójta Gminy Braniewo

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

Samorz dowe.
2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 5003, w tym 0 obywateli Unii

Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.
3. Karty do g osowania wydano 2875 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej

nieb cym obywatelami polskimi.
4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2876 wyborców,

co stanowi 57,48 % uprawnionych do g osowania.
5. Wybrany kandydat uzyska  1876 g osów wa nych.

Rozdzia  12.

Wybory Wójta Gminy Budry
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1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach jedyny kandydat MARKIEWICZ Józef
zg oszony przez KWW ”Budry 2014” uzyska  wymagan  liczb  g osów.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 2491, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 1002 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1002 wyborców,
co stanowi 40,22 % uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  725 g osów wa nych.

Rozdzia  13.

Wybory Wójta Gminy D brówno

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 2 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  ZWALI SKI Piotr, zg oszony przez KWW Piotra Zwali skiego.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 3437, w tym 0 obywatel Unii
Europejskiej nieb cy obywatelem polskim.

3. Karty do g osowania wydano 2035 osobom, w tym 0 obywatelowi Unii Europejskiej
nieb cemu obywatelem polskim.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2035 wyborców,
co stanowi 59,20 % uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  1099 g osów wa nych.

Rozdzia  14.

Wybory Burmistrza Dobrego Miasta

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

Niezale ni Ponad Podzia ami.
2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 12967, w tym 1 obywatel Unii

Europejskiej nieb cy obywatelem polskim.
3. Karty do g osowania wydano 5934 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej

nieb cemu obywatelem polskim.
4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 5932 wyborców,

co stanowi 45,75 % uprawnionych do g osowania.
5. Wybrany kandydat uzyska  2951 g osów wa nych.
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Rozdzia  15.

Wybory Wójta Gminy Dubeninki

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach jedyny kandydat ZIELI SKI Ryszard
zg oszony przez KWW Ryszarda Zieli skiego uzyska  wymagan  liczb  g osów.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 2552, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 1046 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1043 wyborców,
co stanowi 40,87 % uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  700 g osów wa nych.

Rozdzia  16.

Wybory Wójta Gminy Dywity

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 2 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  SZYD O Jacek Tomasz, zg oszony przez KWW Wspólna Gmina 2014.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 8623, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 4658 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 4658 wyborców,
co stanowi 54,02 % uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  2348 g osów wa nych.

Rozdzia  17.

Wybory Burmistrza Miasta Dzia dowo

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

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 17351, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.
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3. Karty do g osowania wydano 8179 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 8179 wyborców,
co stanowi 47,13 % uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  18.

Wybory Wójta Gminy Dzia dowo

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

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 7498, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 3766 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 3767 wyborców,
co stanowi 50,24 % uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  19.

Wybory Wójta Gminy D wierzuty

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 2 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska a SZYDLIK Marianna Bogus awa, zg oszona przez KWW ”Gmina

To My Wszyscy”.
2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 5451, w tym 0 obywateli Unii

Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.
3. Karty do g osowania wydano 3202 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej

nieb cym obywatelami polskimi.
4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 3201 wyborców,

co stanowi 58,72 % uprawnionych do g osowania.
5. Wybrany kandydat uzyska  1715 g osów wa nych.

Rozdzia  20.

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

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 96866, w tym 2 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 34379 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 34366 wyborców,
co stanowi 35,47 % uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  21.

Wybory Wójta Gminy Elbl g

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 3 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska a KWOCZEK Genowefa, zg oszona przez KWW GENOWEFY

KWOCZEK.
2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 5779, w tym 0 obywatel Unii

Europejskiej nieb cy obywatelem polskim.
3. Karty do g osowania wydano 2824 osobom, w tym 0 obywatelowi Unii Europejskiej

nieb cemu obywatelem polskim.
4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2824 wyborców,

co stanowi 48,86 % uprawnionych do g osowania.
5. Wybrany kandydat uzyska  1533 g osów wa nych.

Rozdzia  22.

Wybory Prezydenta Miasta E ku

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 5 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska a ANDRUKIEWICZ Tomasz Mariusz, zg oszony przez KWW Dobro

Wspólne.
2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 46285, w tym 1 obywatel Unii

Europejskiej nieb cy obywatelem polskim.
3. Karty do g osowania wydano 17 781 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej

nieb cemu obywatelem polskim.
4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 17 781 wyborców,

co stanowi 38,42 uprawnionych do g osowania.
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5. Wybrany kandydat uzyska  13533 g osów wa nych.

Rozdzia  23.

Wybory Wójta Gminy E k

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

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 8696, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 4444 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 4443 wyborców,
co stanowi 51,09 % uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  24.

Wybory Burmistrza Miasta Frombork

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 4 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska a WRO SKA Ma gorzata Marta, zg oszona przez KWW

„PRZEMIANY”.
2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 3144, w tym 1 obywatel Unii

Europejskiej nieb cy obywatelem polskim.
3. Karty do g osowania wydano 1784 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej

nieb cemu obywatelem polskim.
4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1782 wyborców,

co stanowi 56,67 % uprawnionych do g osowania.
5. Wybrany kandydat uzyska  996 g osów wa nych.

Rozdzia  25.

Wybory Wójta Gminy Gietrzwa d

1. Wyboru nie dokonano, poniewa aden z kandydatów nie uzyska  wymaganej liczby
osów. W dniu 30 listopada 2014 r. odb dzie si  ponowne g osowanie.
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2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 4903, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 2400 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2399 wyborców,
co stanowi 48,93 % uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  26.

Wybory Burmistrza Miasta Gi ycka

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

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 24078, w tym 2 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 10390 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej
nieb cemu obywatelem polskim.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 10381 wyborców,
co stanowi 43,11 % uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  27.

Wybory Wójta Gminy Gi ycko

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

6. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 6655, w tym 1 obywatel Unii
Europejskiej nieb cy obywatelem polskim.

7. Karty do g osowania wydano 3345 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej
nieb cemu obywatelem polskim.

8. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 3344 wyborców,
co stanowi 50,25 % uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  28.

Wybory Burmistrza Go dapi
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1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 2 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  LUTO Tomasz Rafa , zg oszony przez KWW Nasza Go dap.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 16028, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 7438 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 7430 wyborców,
co stanowi 46,36 % uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  4016 g osów wa nych.

Rozdzia  29.

Wybory Wójta Gminy Grodziczno

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 3 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  SZCZEPA SKI Tomasz, zg oszony przez KWW Porozumienie

Samorz dowe Razem.
2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 4954, w tym 0 obywatel Unii

Europejskiej nieb cy obywatelem polskim.
3. Karty do g osowania wydano 2934 osobom, w tym 0 obywatelowi Unii Europejskiej

nieb cemu obywatelem polskim.
4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2934 wyborców,

co stanowi 59,22 % uprawnionych do g osowania.
5. Wybrany kandydat uzyska  1852 g osów wa nych.

Rozdzia  30.

Wybory Wójta Gminy Gronowo Elbl skie

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach jedyny kandydat ZAK Marcin Szczepan,
zg oszony przez KWW GMINY GRONOWO ELBL SKIE uzyska  wymagan  liczb

osów.
2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 4024, w tym 1 obywatel Unii

Europejskiej nieb cy obywatelem polskim.
3. Karty do g osowania wydano 1590 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej

nieb cemu obywatelem polskim.
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4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1587 wyborców,
co stanowi 39,43 % uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  1307 g osów wa nych.

Rozdzia  31.

Wybory Wójta Gminy Godkowo

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

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 2659, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 1348 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1347 wyborców,
co stanowi 50,65 % uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  32.

Wybory Burmistrza Miasta Górowo I aweckie

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 2 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  KOSTKA Jacek Przemys aw, zg oszony przez KWW „OBYWATELE”.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 3529, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 1922 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1922 wyborców,
co stanowi 54,46 % uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  1217 g osów wa nych.

Rozdzia  33.

Wybory Wójta Gminy Górowo I aweckie
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1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach jedyny kandydat OLSZEWSKA- WITAJ
Bo ena Jadwiga, zg oszony przez KWW Górowska Ma a Ojczyzna uzyska  wymagan
liczb  g osów.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 5731, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 2728 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2728 wyborców,
co stanowi 47,60 % uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  2123 g osów wa nych.

Rozdzia  34.

Wybory Wójta Gminy Grunwald

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

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 4414, w tym 1 obywatel Unii
Europejskiej nieb cy obywatelem polskim.

3. Karty do g osowania wydano 2399 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej
nieb cemu obywatelem polskim.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2397 wyborców,
co stanowi 54,30 % uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  35.

Wybory Burmistrza Miasta I awy

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

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 26572, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 10139 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 10136 wyborców,
co stanowi 38,14 % uprawnionych do g osowania.
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Rozdzia  36.

Wybory Wójta Gminy I awa

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 2 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  HARMACI SKI Krzysztof, zg oszony przez KWW Wspólna Gmina.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 9695, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 4390 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 4390 wyborców,
co stanowi 45,28 % uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  2401 g osów wa nych.

Rozdzia  37.

Wybory Wójta Gminy I owo-Osada

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

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 5743, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 3430 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 3426 wyborców,
co stanowi 59,65 % uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  38.

Wybory Wójta Gminy Janowiec Ko cielny

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 3 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska a GROCHALA Bo ena, zg oszona przez KWW Pobo anie.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 2686, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 1948 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.
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4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1946 wyborców,
co stanowi 72,45 % uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  1089 g osów wa nych.

Rozdzia  39.

Wybory Wójta Gminy Janowo

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

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 2194, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 1369 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1370 wyborców,
co stanowi 62,44 % uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  40.

Wybory Wójta Gminy Jedwabno

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

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 2992, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 1750 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1751 wyborców,
co stanowi 58,52 % uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  41.

Wybory Burmistrza Jezioran

1. Wyboru nie dokonano, poniewa aden z kandydatów nie uzyska  wymaganej liczby
osów. W dniu 30 listopada 2014 r. odb dzie si  ponowne g osowanie.
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2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 6350, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 2764 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2762 wyborców,
co stanowi 43,50 % uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  42.

Wybory Wójta Gminy Jonkowo

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

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 5479, w tym 1 obywatel Unii
Europejskiej nieb cy obywatelem polskim.

3. Karty do g osowania wydano 2829 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej
nieb cemu obywatelem polskim.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2826 wyborców,
co stanowi 51,58 % uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  43.

Wybory Wójta Gminy Kalinowo

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach jedyny kandydat BEZDZIECKI Andrzej
zg oszony przez KWW Andrzeja Bezdzieckiego uzyska  wymagan  liczb  g osów.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 5445, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 2068 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2064 wyborców,
co stanowi 37,91 % uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  1638 g osów wa nych.

Rozdzia  44.

Wybory Burmistrza Miasta K trzyn
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1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 4 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  HE MAN Krzysztof Wies aw, zg oszony przez Komitet Wyborczy

PSL.
2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 22996, w tym 0 obywateli Unii

Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.
3. Karty do g osowania wydano 9892 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej

nieb cym obywatelami polskimi.
4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 9887 wyborców,

co stanowi 42,99 % uprawnionych do g osowania.
5. Wybrany kandydat uzyska  5147 g osów wa nych.

Rozdzia  45.

Wybory Wójta Gminy K trzyn

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

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 6676, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 2961 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2961 wyborców,
co stanowi 44,35 % uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  46.

Wybory Burmistrza Miasta Kisielice

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 2 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  RYSZCZUK Rafa , zg oszony przez KWW GOSPODARNO -

UCZCIWO -ZMIANY.
2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 4933, w tym 0 obywateli Unii

Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.
3. Karty do g osowania wydano 2826 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej

nieb cym obywatelami polskimi.
4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2826 wyborców,

co stanowi 57,28 % uprawnionych do g osowania.
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5. Wybrany kandydat uzyska  1470 g osów wa nych.

Rozdzia  47.

Wybory Wójta Gminy Kiwity

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 4 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  TKACZUK Wies aw Jan, zg oszony przez Komitet Wyborczy PSL.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 2828, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 1687 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1686 wyborców,
co stanowi 59,61 % uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  1056 g osów wa nych.

Rozdzia  48.

Wybory Wójta Gminy Kolno

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 3 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  DUDA Henryk Kazimierz, zg oszony przez KW Dobry Samorz d Miast

i Gmin Olszty skich.
2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 2772, w tym 0 obywateli Unii

Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.
3. Karty do g osowania wydano 1434 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej

nieb cym obywatelami polskimi.
4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1432 wyborców,

co stanowi 51,66 % uprawnionych do g osowania.
5. Wybrany kandydat uzyska  716 g osów wa nych.

Rozdzia  49.

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

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 8352, w tym 1 obywatel Unii
Europejskiej nieb cy obywatelem polskim.

3. Karty do g osowania wydano 4104 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej
nieb cemu obywatelem polskim.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 4104 wyborców,
co stanowi 49,14 % uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  50.

Wybory Wójta Gminy Kowale Oleckie

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 3 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  LOCMAN Krzysztof, zg oszony przez KWW Krzysztofa Locmana.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 4242, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 1807 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1807 wyborców,
co stanowi 42,60 % uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  1015 g osów wa nych.

Rozdzia  51.

Wybory Wójta Gminy Koz owo

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 4 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  JANKOWSKI Jacek, zg oszony przez KWW M odzi Gminy Koz owo.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 4820, w tym 1 obywatel Unii
Europejskiej nieb cy obywatelem polskim.

3. Karty do g osowania wydano 2743 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej
nieb cemu obywatelem polskim.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2740 wyborców,
co stanowi 56,85 % uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  1472 g osów wa nych.
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Rozdzia  52.

Wybory Wójta Gminy Kruklanki

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

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 2541, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 1277 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1277 wyborców,
co stanowi 50,26 % uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  53.

Wybory Wójta Gminy Kurz tnik

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 3 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  DERESZEWSKI Wojciech, zg oszony przez KW Polskie Stronnictwo

Ludowe.
2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 7010, w tym 0 obywateli Unii

Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.
3. Karty do g osowania wydano 3484 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej

nieb cym obywatelami polskimi.
4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 3482 wyborców,

co stanowi 49,67 % uprawnionych do g osowania.
5. Wybrany kandydat uzyska  2262 g osów wa nych.

Rozdzia  54.

Wybory Wójta Gminy Lelkowo

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 2 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  POPIEL Stanis aw, zg oszony przez KWW NASZ SAMORZ D.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 2535, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 1397 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.
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4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1396 wyborców,
co stanowi 55,05 % uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  911 g osów wa nych.

Rozdzia  55.

Wybory Burmistrza Miasta Lidzbark

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

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 11722, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 11281 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 6355 wyborców,
co stanowi 54,21 % uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  56.

Wybory Burmistrza Miasta Lidzbark Warmi ski

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

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 13123, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 6459 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 6458 wyborców,
co stanowi 49,21 % uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  57.

Wybory Wójta Gminy Lidzbark Warmi ski

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 3 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  ANDRUKAJTIS Fabian, zg oszony przez KWW PI CIU GMIN.
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2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 5479, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 2844 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2843 wyborców,
co stanowi 51,88 % uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  1529 g osów wa nych.

Rozdzia  58.

Wybory Wójta Gminy Lubawa

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 2 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  EWERTOWSKI Tomasz, zg oszony przez KWW Porozumienie

Obywatelskie Gminy Lubawa.
2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 8215, w tym 0 obywateli Unii

Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.
3. Karty do g osowania wydano 3795 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej

nieb cym obywatelami polskimi.
4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 3795 wyborców,

co stanowi 46,19 % uprawnionych do g osowania.
5. Wybrany kandydat uzyska  2597 g osów wa nych.

Rozdzia  59.

Wybory Burmistrza Miasta Lubawa

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 2 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  RADTKE Maciej, zg oszony przez  KWW Macieja Radtke.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 7609, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 3590 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 3513 wyborców,
co stanowi 46,16 % uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  2612 g osów wa nych.
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Rozdzia  60.

Wybory Wójta Gminy Lubomino

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 2 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  MAZUR Andrzej Jan, zg oszony przez KWW WARMIA NASZA

MA A OJCZYZNA.
2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 2940, w tym 0 obywateli Unii

Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.
3. Karty do g osowania wydano 1572 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej

nieb cym obywatelami polskimi.
4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1572 wyborców,

co stanowi 53,46 % uprawnionych do g osowania.
5. Wybrany kandydat uzyska  956 g osów wa nych.

Rozdzia  61.

Wybory Wójta Gminy ukta

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 2 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  MALINOWSKI Robert Bronis aw, zg oszony przez KWW ROBERTA

MALINOWSKIEGO.
2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 3547, w tym 0 obywateli Unii

Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.
3. Karty do g osowania wydano 2048 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej

nieb cym obywatelami polskimi.
4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2049 wyborców,

co stanowi 57,76 % uprawnionych do g osowania.
5. Wybrany kandydat uzyska  1368 g osów wa nych.

Rozdzia  62.

Wybory Wójta Gminy Ma dyty

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 3 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  KRAJEWSKI Marcin Pawe , zg oszony przez KWW MARCINA

KRAJEWSKIEGO.
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2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 5125, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 2614 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2614 wyborców,
co stanowi 51,00 % uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  1391 g osów wa nych.

Rozdzia  63.

Wybory Wójta Gminy Markusy

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

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 3185, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 1886 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1886 wyborców,
co stanowi 59,21 % uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  64.

Wybory Burmistrza Miasta Miko ajki

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 3 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  JAKUBOWSKI Piotr Zbigniew, zg oszony przez KWW Piotra

Jakubowskiego.
2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 6739, w tym 0 obywateli Unii

Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.
3. Karty do g osowania wydano 3351 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej

nieb cym obywatelami polskimi.
4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 3352 wyborców,

co stanowi 49,74 % uprawnionych do g osowania.
5. Wybrany kandydat uzyska  2314 g osów wa nych.
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Rozdzia  65.

Wybory Wójta Gminy Milejewo

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 3 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  SZUMA A Krzysztof Henryk, zg oszony przez KWW DOBRY

WYBÓR.
2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 2675, w tym 0 obywateli Unii

Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.
3. Karty do g osowania wydano 1453 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej

nieb cym obywatelami polskimi.
4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1453 wyborców,

co stanowi 54,31 % uprawnionych do g osowania.
5. Wybrany kandydat uzyska  851 g osów wa nych.

Rozdzia  66.

Wybory Burmistrza Miasta Mi akowa

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 2 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  GAWRYLUK Aleksander, zg oszony przez KWW Aleksandra

Gawryluka.
2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 4583, w tym 0 obywateli Unii

Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.
3. Karty do g osowania wydano 2214 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej

nieb cym obywatelami polskimi.
4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2214 wyborców,

co stanowi 48,30 % uprawnionych do g osowania.
5. Wybrany kandydat uzyska  1360 g osów wa nych.

Rozdzia  67.

Wybory Wójta Gminy Mi ki

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 2 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska a MAZURCZYK Barbara Ma gorzata, zg oszona przez Komitet

Wyborczy PSL.
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2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 3111, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 1601 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1600 wyborców,
co stanowi 51,43 % uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  801 g osów wa nych.

Rozdzia  68.

Wybory Burmistrza Miasta Mi om yna

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

STANIS AWA SIWKOWSKIEGO.
2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 4106, w tym 2 obywateli Unii

Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.
3. Karty do g osowania wydano 2208 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej

nieb cym obywatelami polskimi.
4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2208 wyborców,

co stanowi 59,20 % uprawnionych do g osowania.
5. Wybrany kandydat uzyska  1284 g osów wa nych.

Rozdzia  69.

Wybory Burmistrza Miasta M ynary

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 3 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  MISZTAL Marek Stanis aw, zg oszony przez KWW MARKA

MISZTALA DOBRA GMINA.
2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 3706, w tym 0 obywateli Unii

Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.
3. Karty do g osowania wydano 2194 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej

nieb cym obywatelami polskimi.
4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2194 wyborców,

co stanowi 59,20 % uprawnionych do g osowania.
5. Wybrany kandydat uzyska  1137 g osów wa nych.
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Rozdzia  70.

Wybory Burmistrza Miasta Mor ga

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

„Zgoda i Rozwój”.
2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 19886, w tym 1 obywateli Unii

Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.
3. Karty do g osowania wydano 10313 osobom, w tym 1 obywatelom Unii Europejskiej

nieb cym obywatelami polskimi.
4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 10269 wyborców,

co stanowi 51,63 % uprawnionych do g osowania.
5. Wybrany kandydat uzyska  5866 g osów wa nych.

Rozdzia  71.

Wybory Burmistrza Miasta Mr gowo

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

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 17859, w tym 1 obywatel Unii
Europejskiej nieb cy obywatelem polskim.

3. Karty do g osowania wydano 8411 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 8403 wyborców,
co stanowi 47,05 % uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  72.

Wybory Wójta Gminy Mr gowo

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 2 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  KRASI SKI Jerzy Wies aw, zg oszony przez KWW J.Krasi skiego.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 6306, w tym 2 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 2669 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.
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4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2670 wyborców,
co stanowi 42,34 % uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  1597 g osów wa nych.

Rozdzia  73.

Wybory Burmistrza Nidzicy

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 4 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  KOSMALA Jacek, zg oszony przez KWW Nowa Nidzica.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 17250, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 8756 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 8751 wyborców,
co stanowi 50,73 % uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  4615 g osów wa nych.

Rozdzia  74.

Wybory Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach jedyny kandydat BLANK Józef, zg oszony
przez KWW „Z MIESZKA CAMI” uzyska  wymagan  liczb  g osów.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 8680, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 3723 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 3716 wyborców,
co stanowi 42,81 % uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  2936 g osów wa nych

Rozdzia  75.

Wybory Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
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1. Wyboru nie dokonano, poniewa aden z kandydatów nie uzyska  wymaganej liczby
osów. W dniu 30 listopada 2014 r. odb dzie si  ponowne g osowanie.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 6336, w tym 1 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 3200 osobom, w tym 1 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 3199 wyborców,
co stanowi 50,48 % uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  76.

Wybory Burmistrza Olecka

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 2 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  OLSZEWSKI Wac aw, zg oszony przez KWW Ma a Ojczyzna Olecko.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 17315, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 6975 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 6974 wyborców,
co stanowi 40,28 % uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  3686 g osów wa nych.

Rozdzia  77.

Wybory Prezydenta Olsztyna

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

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 134476, w tym 8 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 62334 osobom, w tym 6 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 62285 wyborców,
co stanowi 46,32 % uprawnionych do g osowania.
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Rozdzia  78.

Wybory Burmistrza Olsztynka

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

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 10910, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 5057 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 5059 wyborców,
co stanowi 46,37 % uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  79.

Wybory Burmistrza Miasta Ornety

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 5 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  POPIEL Irenesz, zg oszony przez KWW Porozumienie Niezale nych

Razem dla Ornety.
2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 10023, w tym 1 obywatel Unii

Europejskiej nieb cy obywatelem polskim.
3. Karty do g osowania wydano 5010 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej

nieb cemu obywatelem polskim.
4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 5009 wyborców,

co stanowi 49,97 % uprawnionych do g osowania.
5. Wybrany kandydat uzyska  3361 g osów wa nych.

Rozdzia  80.

Wybory Burmistrza Orzysza

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

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 7550, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 4196 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.
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4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 4193 wyborców,
co stanowi 55,54 % uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  81.

Wybory Burmistrza Miasta Ostróda

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

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 25923, w tym 1 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 11520 osobom, w tym 1 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 11518 wyborców,
co stanowi 44,43 % uprawnionych do g osowania

Rozdzia  82.

Wybory Wójta Gminy Ostróda

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach jedyny kandydat FIJAS Bogus aw Jerzy,
zg oszony przez KWW WYBIERZMY BOGUS AWA FIJASA! uzyska  wymagan
liczb  g osów.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 12333, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 5739 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 5732 wyborców,
co stanowi 46,47 % uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  4458 g osów wa nych.

Rozdzia  83.

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

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 4276, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 2552 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2551 wyborców,
co stanowi 59,66 % uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  84.

Wybory Burmistrza Miasta Pas ka

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 3 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska NIECIKOWSKI Wies aw Grzegorz, zg oszony przez KW

PAS CZANIE
2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 15781, w tym 0 obywateli Unii

Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.
3. Karty do g osowania wydano 6668 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej

nieb cym obywatelami polskimi.
4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 6668 wyborców,

co stanowi 42,25 % uprawnionych do g osowania.
5. Wybrany kandydat uzyska  3490 g osów wa nych.

Rozdzia  85.

Wybory Wójta Gminy Piecki

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 3 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska a KURCZEWSKA Agnieszka Anna, zg oszona przez KWW Agnieszki

Anny Kurczewskiej.
2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 6323, w tym 4 obywateli Unii

Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.
3. Karty do g osowania wydano 3354 osobom, w tym 3 obywatelom Unii Europejskiej

nieb cym obywatelami polskimi.
4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 3352 wyborców,

co stanowi 53,01 % uprawnionych do g osowania.
5. Wybrany kandydat uzyska  1901 g osów wa nych.
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Rozdzia  86.

Wybory Burmistrza Miasta Pieni na

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 2 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  KIEJDO Kazimierz, zg oszony przez KWW Naszym Domem Gmina

Pieni no.
2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 5582, w tym 0 obywateli Unii

Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.
3. Karty do g osowania wydano 3076 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej

nieb cym obywatelami polskimi.
4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 3074 wyborców,

co stanowi 55,06 % uprawnionych do g osowania.
5. Wybrany kandydat uzyska  1632 g osów wa nych.

Rozdzia  87.

Wybory Burmistrza Pisza

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

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 22101, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 11414 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 11404 wyborców,
co stanowi 51,60 % uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  88.

Wybory Wójta Gminy P oskini

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 4 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  KOWALSKI Zbigniew Andrzej, zg oszony przez KWW Kowalski

Zbigniew.
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2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 2074, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 1126 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1126 wyborców,
co stanowi 54,29 % uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  709 g osów wa nych.

Rozdzia  89.

Wybory Wójta Gminy P nica

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

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 4695, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 2499 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2498 wyborców,
co stanowi 53,20 % uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  90.

Wybory Wójta Gminy Pozezdrze

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

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 2784, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 1589 osobom, w tym 0 obywatelowi Unii Europejskiej
nieb cemu obywatelem polskim.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1588 wyborców,
co stanowi 57,04 % uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  91.

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

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 5920, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 3055 osobom, w tym 0 obywatelowi Unii Europejskiej
nieb cemu obywatelem polskim.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 3052 wyborców,
co stanowi 51,55 % uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  92.

Wybory Wójta Gminy Purda

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

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 6703, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 3275 osobom, w tym 0 obywatelowi Unii Europejskiej
nieb cemu obywatelem polskim.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 3274 wyborców,
co stanowi 48,84 % uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  93.

Wybory Burmistrza Miasta Reszel

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 3 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  JANISZEWSKI Marek, zg oszony przez KWW Marka Janiszewskiego.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 6567, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 2971 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2971 wyborców,
co stanowi 45,24 % uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  1804 g osów wa nych.
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Rozdzia  94.

Wybory Wójta Gminy Rozogi

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 4 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  KUDRZYCKI Zbigniew, zg oszony przez KW Wspólnota

Samorz dowa P. Szczycie skiego.
2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 4594, w tym 0 obywateli Unii

Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.
3. Karty do g osowania wydano 2630 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej

nieb cym obywatelami polskimi.
4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2629 wyborców,

co stanowi 57,23 % uprawnionych do g osowania.
5. Wybrany kandydat uzyska  1559 g osów wa nych.

Rozdzia  95.

Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

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

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 6967, w tym 1 obywatel Unii
Europejskiej nieb cy obywatelem polskim.

3. Karty do g osowania wydano 3904 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej
nieb cemu obywatelem polskim.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 3901 wyborców,
co stanowi 55,99 % uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  96.

Wybory Wójta Gminy Rybno

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 2 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  W GRZYNOWSKI  Tomasz, zg oszony przez KWW Samorz d 2014.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 5709, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 3710 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.
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4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 3709 wyborców,
co stanowi 64,96 % uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  2068 g osów wa nych.

Rozdzia  97.

Wybory Wójta Gminy Rychliki

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

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 3213, w tym 1 obywatel Unii
Europejskiej nieb cy obywatelem polskim.

3. Karty do g osowania wydano 1727 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej
nieb cemu obywatelem polskim.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania)  1726 wyborców,
co stanowi 53,71 % uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  98.

Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Ryn

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 3 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  KARPI SKI Józef, zg oszony przez KWW Gmina Ryn 2014.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 4835, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 2240 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2240 wyborców,
co stanowi 46,33 % uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  1399 g osów wa nych.

Rozdzia  99.

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

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 5384, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 2571 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2570 wyborców,
co stanowi 47,73 % uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  100.

Wybory Wójta Gminy Sorkwity

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

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 3741, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 2238 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2236 wyborców,
co stanowi 59,77 % uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  101.

Wybory Wójta Gminy Srokowo

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach jedyny kandydat ANDRUSZKIEWICZ
Franciszek zg oszony przez KWW Forum Samorz dowe Srokowo uzyska  wymagan
liczb  g osów.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 3328, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 1613 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1613 wyborców,
co stanowi 48,47 % uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  1155 g osów wa nych.
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Rozdzia  102.

Wybory Wójta Gminy Stare Juchy

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 3 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska a JURKOWSKA-KAWA KO Ewa Dorota, zg oszona przez KWW Ewy

Jurkowskiej-Kawa ko.
2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 3156, w tym 1 obywatel Unii

Europejskiej nieb cy obywatelem polskim.
3. Karty do g osowania wydano 1822 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej

nieb cemu obywatelem polskim.
4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1822 wyborców,

co stanowi 57,73 % uprawnionych do g osowania.
5. Wybrany kandydat uzyska  953 g osów wa nych.

Rozdzia  103.

Wybory Wójta Gminy Stawiguda

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

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 6184, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 3358 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 3356 wyborców,
co stanowi 54,27 % uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  104.

Wybory Burmistrza Miasta Susza

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

SAMORZ DOWE POROZUMIENIE OBYWATELI.
2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 10100, w tym 0 obywateli Unii

Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.
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3. Karty do g osowania wydano 5340 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 5338 wyborców,
co stanowi 52,85 % uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  2920 g osów wa nych.

Rozdzia  105.

Wybory Burmistrza Miasta Szczytno

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

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 19841, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 9363 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 9359 wyborców, co
stanowi 47,17 % uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  106.

Wybory Wójta Gminy Szczytno

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 3 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  WOJCIECHOWSKI S awomir, zg oszony przez KWW Niezale ni.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 9525, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 4935 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 4929 wyborców,
co stanowi 51,75 % uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  3918 g osów wa nych.

Rozdzia  107.

Wybory Wójta Gminy wi tki
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1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 2 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  KOWALCZYK S awomir, zg oszony przez KWW Otwarta Gmina -
wi tki.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 3313, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 1710 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1708 wyborców,
co stanowi 51,55 % uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  989 g osów wa nych.

Rozdzia  108.

Wybory Wójta Gminy wi tajno (pow. olecki)

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

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 3304, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 1679 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1679 wyborców,
co stanowi 50,82 % uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  109.

Wybory Wójta Gminy wi tajno (pow. szczycie ski)

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 3 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska a KO AKOWSKA Alicja, zg oszona przez KW Wspólnota

Samorz dowa P. Szczycie skiego.
2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 4870, w tym 0 obywateli Unii

Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.
3. Karty do g osowania wydano 2518 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej

nieb cym obywatelami polskimi.
4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2518 wyborców, co

stanowi 51,70 % uprawnionych do g osowania.
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5. Wybrany kandydat uzyska  1461 g osów wa nych.

Rozdzia  110.

Wybory Burmistrza Miasta Tolkmicka

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach jedyny kandydat LEMANOWICZ Andrzej
zg oszony, przez KWW STAWIAMY NA ROZWÓJ GMINY uzyska  wymagan
liczb  g osów.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 5342, w tym 0 obywatel Unii
Europejskiej nieb cy obywatelem polskim.

3. Karty do g osowania wydano 2145 osobom, w tym 0 obywatelowi Unii Europejskiej
nieb cemu obywatelem polskim.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2142 wyborców,
co stanowi 40,09 % uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  1699 g osów wa nych.

Rozdzia  111.

Wybory Burmistrza W gorzewa

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

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 14014, w tym 1 obywatel Unii
Europejskiej nieb cy obywatelem polskim.

3. Karty do g osowania wydano 5829 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 5828 wyborców,
co stanowi 41,59 % uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  112.

Wybory Wójta Gminy Wielbark

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 3 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  ZAPADKA Grzegorz, zg oszony przez KWW Czas na Wielbark.
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2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 5166, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 2704 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2704 wyborców,
co stanowi 52,34 % uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  1495 g osów wa nych.

Rozdzia  113.

Wybory Wójta Gminy Wieliczki

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

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 2725, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 1521 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1521 wyborców,
co stanowi 55,82 % uprawnionych do g osowania.

Rozdzia  114.

Wybory Wójta Gminy Wilcz ta

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 2 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska a JAROSZ Beata, zg oszona przez KWW Nasz Samorz d.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 2474, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 1323 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 1323 wyborców,
co stanowi 53,47 % uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  707 g osów wa nych.
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Rozdzia  115.

Wybory Wójta Gminy Wydminy

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 2 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska  KRÓL Rados aw, zg oszony przez KWW Rados awa Króla.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 5317, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 2803 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 2793 wyborców,
co stanowi 52,53 % uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  1734 g osów wa nych.

Rozdzia  116.

Wybory Burmistrza Miasta Zalewa

1. Wyboru dokonano, poniewa  w wyborach spo ród 3 kandydatów, wymagan  liczb
osów uzyska YLI SKI Marek B ej, zg oszony przez KWW MARKA
YLI SKIEGO ZALEWO 2020.

2. Liczba osób uprawnionych do g osowania wynosi a 5697, w tym 0 obywateli Unii
Europejskiej nieb cych obywatelami polskimi.

3. Karty do g osowania wydano 3048 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej
nieb cym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzi o udzia  (odda o wa ne karty do g osowania) 3048 wyborców,
co stanowi 53,50 % uprawnionych do g osowania.

5. Wybrany kandydat uzyska  1807 g osów wa nych.

Komisarz Wyborczy
w Olsztynie

(-) Rafa  Malarski


