
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. 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W SZCZECINIE  

z dnia 22 listopada 2014 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

na obszarze województwa zachodniopomorskiego 

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 Szczecinie podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa zachodniopomorskiego przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 114 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 390 

kandydatów zgłoszonych przez 289 komitety wyborcze, w tym w 9 gminach i miastach, 

w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 1348264 osób, w tym 66 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 595737 wyborcom, w tym 54 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 595440 wyborców, 

to jest 44,16% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 581012 to jest 97,58% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 14428 to jest 2,42% ogólnej liczby głosów oddanych. 

7. Głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” oddano 9714, to jest 67,33% 

ogólnej liczby głosów nieważnych. 

8. Głosów nieważnych z powodu postawienia dwu lub więcej znaków „x” oddano 3780, 

to jest 26,2 % ogólnej liczby głosów nieważnych. 
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Rozdział 2. 

Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 114 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 111 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach niebędących miastami na 

prawach powiatu; 

2) 3 prezydentów miast w miastach na prawach powiatu. 

2. Wybrano łącznie 57 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 56 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach niebędących miastami na 

prawach powiatu; 

2) 1 prezydentów miast w miastach na prawach powiatu. 

3. Nie wybrano 57 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

 1) w 57 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego:  

a) w 55 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 3, zgodnie 

z art. 473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 30 listopada 2014 r. zostanie 

przeprowadzone ponowne głosowanie:
 

 

1) gm. Barlinek - powiat myśliborski 

2) gm. Barwice - powiat szczecinecki 

3) m. Białogard - powiat białogardzki 

4) gm. Bierzwnik - powiat choszczeński 

5) gm. Brojce - powiat gryficki 

6) gm. Cedynia - powiat gryfiński 

7) gm. Chociwel - powiat stargardzki 

8) gm. Chojna - powiat gryfiński 

9) gm. Czaplinek - powiat drawski 

10) gm. Człopa - powiat wałecki 

11) gm. Dębno - powiat myśliborski 

12) gm. Dobra - powiat łobeski 



 3 

13) gm. Dobrzany - powiat stargardzki 

14) gm. Dolice - powiat stargardzki 

15) gm. Drawno - powiat choszczeński 

16) gm. Goleniów - powiat goleniowski 

17) gm. Gryfice - powiat gryficki 

18) gm. Gryfino - powiat gryfiński 

19) gm. Grzmiąca - powiat szczecinecki 

20) gm. Ińsko - powiat stargardzki 

21) gm. Kamień Pomorski - powiat kamieński 

22) gm. Kobylanka - powiat stargardzki 

23) gm. Kołobrzeg - powiat kołobrzeski 

24) m. Kołobrzeg - powiat kołobrzeski 

25) m. Koszalin - powiat Koszalin 

26) gm. Kozielice - powiat pyrzycki 

27) gm. Lipiany - powiat pyrzycki 

28) gm. Łobez - powiat łobeski 

29) gm. Malechowo - powiat sławieński 

30) gm. Marianowo - powiat stargardzki 

31) gm. Maszewo - powiat goleniowski 

32) gm. Mielno - powiat koszaliński 

33) gm. Moryń - powiat gryfiński 

34) gm. Myślibórz - powiat myśliborski 

35) gm. Nowogródek Pomorski - powiat myśliborski 

36) gm. Pełczyce - powiat choszczeński 

37) gm. Płoty - powiat gryficki 

38) gm. Połczyn-Zdrój - powiat świdwiński 
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39) gm. Przelewice - powiat pyrzycki 

40) gm. Pyrzyce - powiat pyrzycki 

41) gm. Recz - powiat choszczeński 

42) gm. Rewal - powiat gryficki 

43) gm. Stare Czarnowo - powiat gryfiński 

44) gm. Stargard Szczeciński - powiat stargardzki 

45) m. Stargard Szczeciński - powiat stargardzki 

46) m. Szczecin - powiat Szczecin 

47) gm. Świerzno - powiat kamieński 

48) gm. Świeszyno - powiat koszaliński 

49) gm. Trzcińsko-Zdrój - powiat gryfiński 

50) gm. Trzebiatów - powiat gryficki 

51) gm. Tuczno - powiat wałecki 

52) gm. Tychowo - powiat białogardzki 

53) gm. Ustronie Morskie - powiat kołobrzeski 

54) m. Wałcz - powiat wałecki 

55) gm. Widuchowa - powiat gryfiński 

56) gm. Wolin - powiat kamieński 

57) gm. Złocieniec - powiat drawski 
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Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 1. 

Wybory Burmistrza Barlinka 

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 15553, w tym 3 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 6883 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6879 wyborców, 

co stanowi 44,23% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 2. 

Wybory Burmistrza Barwic 

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 7024, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 3299 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3299 wyborców, 

co stanowi 46,97% uprawnionych do głosowania. 
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Rozdział 3. 

Wybory Burmistrza Białego Boru 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał MIKOŁAJEWSKI Paweł Stanisław zgłoszony przez KW Porozumienie 

Samorządowe.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4309, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 2172 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2171 wyborców, 

co stanowi 50,38% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1601 głosów ważnych. 

Rozdział 4. 

Wybory Burmistrza Bobolic 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskała BRZOZA Mieczysława Sabina zgłoszona przez Komitet Wyborczy 

Wyborców M. Brzozy.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7563, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 3887 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3887 wyborców, 

co stanowi 51,39% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2262 głosów ważnych. 
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Rozdział 5. 

Wybory Burmistrza Bornego Sulinowa 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskała PIETKIEWICZ-CHMYŁKOWSKA Renata Maria zgłoszona przez 

KWW Renaty Pietkiewicz-Chmyłkowskiej.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7697, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 3464 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3460 wyborców, 

co stanowi 44,95% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1748 głosów ważnych. 

Rozdział 6. 

Wybory Burmistrza Czaplinka 

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 9597, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 4263 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4262 wyborców, 

co stanowi 44,41% uprawnionych do głosowania. 
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Rozdział 7. 

Wybory Burmistrza Człopy 

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 4097, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 2403 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2400 wyborców, 

co stanowi 58,58% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 8. 

Wybory Burmistrza Drawska Pomorskiego 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał PTAK Zbigniew  zgłoszony przez KWW Nasza Gmina Nasz Powiat - 

To My.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13557, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 5534 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5532 wyborców, 

co stanowi 40,81% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3048 głosów ważnych. 

  



 9 

Rozdział 9. 

Wybory Burmistrza Gminy Cedynia 

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 3561, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 2052 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2052 wyborców, 

co stanowi 57,62% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 10. 

Wybory Burmistrza Gminy Chociwel 

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 4835, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 2596 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2594 wyborców, 

co stanowi 53,65% uprawnionych do głosowania. 
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Rozdział 11. 

Wybory Burmistrza Gminy Chojna 

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 11129, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 4891 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4889 wyborców, 

co stanowi 43,93% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 12. 

Wybory Burmistrza Gminy Choszczno 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał ADAMCZYK Robert zgłoszony przez KWW Centrum Samorządowe - 

Odrodzenie.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 17661, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 8181 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8177 wyborców, 

co stanowi 46,3% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 4382 głosów ważnych. 
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Rozdział 13. 

Wybory Burmistrza Gminy Dębno 

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 16516, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 7025 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7023 wyborców, 

co stanowi 42,52% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 14. 

Wybory Burmistrza Gminy Dobra Nowogardzka 

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 3618, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 1932 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1932 wyborców, 

co stanowi 53,4% uprawnionych do głosowania. 
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Rozdział 15. 

Wybory Burmistrza Gminy Dobrzany 

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 4120, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 2159 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2158 wyborców, 

co stanowi 52,38% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 16. 

Wybory Burmistrza Gminy Drawno 

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 4303, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 2335 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2335 wyborców, 

co stanowi 54,26% uprawnionych do głosowania. 
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Rozdział 17. 

Wybory Burmistrza Gminy Dziwnów 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat JÓŹWIAK Grzegorz 

Maciej zgłoszony przez KWW Grzegorza Jóźwiaka uzyskał wymaganą liczbę głosów.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3370, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1739 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1739 wyborców, 

co stanowi 51,6% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1424 głosów ważnych. 

Rozdział 18. 

Wybory Burmistrza Gminy Golczewo 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał DANIELUK Andrzej Jan zgłoszony przez KWW Inicjatywa 

Gospodarcza.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4887, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 3026 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3027 wyborców, 

co stanowi 61,94% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1536 głosów ważnych. 
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Rozdział 19. 

Wybory Burmistrza Gminy Goleniów 

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 27668, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 10911 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 10910 wyborców, 

co stanowi 39,43% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 20. 

Wybory Burmistrza Gminy Kamień Pomorski 

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 11949, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 5755 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5755 wyborców, 

co stanowi 48,16% uprawnionych do głosowania. 
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Rozdział 21. 

Wybory Burmistrza Gminy Lipiany 

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 4901, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 2403 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2403 wyborców, 

co stanowi 49,03% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 22. 

Wybory Burmistrza Gminy Maszewo 

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 6769, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 3469 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3467 wyborców, 

co stanowi 51,22% uprawnionych do głosowania. 
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Rozdział 23. 

Wybory Burmistrza Gminy Moryń 

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 3527, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 1756 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1756 wyborców, 

co stanowi 49,79% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 24. 

Wybory Burmistrza Gminy Nowe Warpno 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat KIRAGA Władysław Piotr 

zgłoszony przez KWW Razem z Kiragą uzyskał wymaganą liczbę głosów.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1333, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 648 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 648 wyborców, 

co stanowi 48,61% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 580 głosów ważnych. 
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Rozdział 25. 

Wybory Burmistrza Gminy Nowogard 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 5 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał CZAPLA Robert Antoni zgłoszony  przez KKW SLD Lewica Razem.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 19510, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 9848 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9851 wyborców, 

co stanowi 50,49% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 5019 głosów ważnych. 

Rozdział 26. 

Wybory Burmistrza Gminy Pełczyce 

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 6271, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 2982 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2982 wyborców, 

co stanowi 47,55% uprawnionych do głosowania. 
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Rozdział 27. 

Wybory Burmistrza Gminy Płoty 

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 7262, w tym 4 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 3887 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3885 wyborców, 

co stanowi 53,5% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 28. 

Wybory Burmistrza Gminy Resko 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał CZERWIŃSKI Arkadiusz zgłoszony przez KWW Gmina dla 

Mieszkańców.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6398, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2843 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2841 wyborców, 

co stanowi 44,4% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1571 głosów ważnych. 
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Rozdział 29. 

Wybory Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój 

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 4497, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 2527 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2525 wyborców, 

co stanowi 56,15% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 30. 

Wybory Burmistrza Gminy Trzebiatów 

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 13125, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 6367 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6367 wyborców, 

co stanowi 48,51% uprawnionych do głosowania. 
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Rozdział 31. 

Wybory Burmistrza Gminy Węgorzyno 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał KUŹMIŃSKA Monika zgłoszona przez KWW Gmina dla 

Mieszkańców 2014.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5810, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 2876 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2876 wyborców, 

co stanowi 49,5% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1646 głosów ważnych. 

Rozdział 32. 

Wybory Burmistrza Gminy Wolin 

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 9944, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 4678 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4677 wyborców, 

co stanowi 47,03% uprawnionych do głosowania. 
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Rozdział 33. 

Wybory Burmistrza Gościna 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat SIERADZKI Marian Józef 

zgłoszony przez KWW Nasza Wspólnota uzyskał wymaganą liczbę głosów.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4104, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 1434 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1432 wyborców, 

co stanowi 34,89% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1136 głosów ważnych. 

Rozdział 34. 

Wybory Burmistrza Gryfic 

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 19168, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 10130 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 10125 wyborców,  

co stanowi 52,82% uprawnionych do głosowania. 
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Rozdział 35. 

Wybory Burmistrza Gryfina 

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 25198, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 12330 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 12323 wyborców, 

co stanowi 48,9% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 36. 

Wybory Burmistrza Ińska 

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 3024, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1703 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1702 wyborców, 

co stanowi 56,28% uprawnionych do głosowania. 
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Rozdział 37. 

Wybory Burmistrza Kalisza Pomorskiego 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 5 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał HYPKI Michał Robert zgłoszony przez KKW SLD Lewica Razem.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5846, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 3183 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3182 wyborców, 

co stanowi 54,43% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1600 głosów ważnych. 

Rozdział 38. 

Wybory Burmistrza Karlina 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 5 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał MIŚKO Waldemar Włodzimierz zgłoszony przez KWW Karlińskie 

Forum Samorządowe.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7193, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 3408 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3399 wyborców, 

co stanowi 47,25% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1780 głosów ważnych. 
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Rozdział 39. 

Wybory Burmistrza Łobza 

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 11319, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 4823 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4824 wyborców, 

co stanowi 42,62% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 40. 

Wybory Burmistrza Miasta Białogard 

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 19274, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 9336 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9327 wyborców, 

co stanowi 48,39% uprawnionych do głosowania. 
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Rozdział 41. 

Wybory Burmistrza Miasta Darłowo 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał KLIMOWICZ Arkadiusz Wojciech zgłoszony przez KWW Arkadiusza 

Klimowicza.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11438, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 5050 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5049 wyborców, 

co stanowi 44,14% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3164 głosów ważnych. 

Rozdział 42. 

Wybory Burmistrza Gminy Stepnica 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał WYGANOWSKI Andrzej zgłoszony przez KWW Nasza Gmina 

Stepnica.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3906, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 1627 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1626 wyborców, 

co stanowi 41,63% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1240 głosów ważnych. 
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Rozdział 43. 

Wybory Burmistrza Miasta Sławno 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał FRANKENSTEIN Krzysztof Marek zgłoszony przez KWW 

Porozumienie dla Sławna.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10236, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 4547 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4547 wyborców, 

co stanowi 44,42% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3115 głosów ważnych. 

Rozdział 44. 

Wybory Burmistrza Miasta Szczecinek 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał HARDIE-DOUGLAS Jerzy zgłoszony przez KW Platforma 

Obywatelska RP.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 32223, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 14917 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 14904 wyborców, 

co stanowi 46,25% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 7683 głosów ważnych. 
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Rozdział 45. 

Wybory Burmistrza Miasta Świdwin 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał OWSIAK Jan Andrzej zgłoszony przez KWW Świdwin Razem.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12534, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 5468 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5468 wyborców, 

co stanowi 43,63% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3623 głosów ważnych. 

Rozdział 46. 

Wybory Burmistrza Miasta Wałcz 

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 20609, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 9820 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9813 wyborców, 

co stanowi 47,62% uprawnionych do głosowania. 
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Rozdział 47. 

Wybory Burmistrza Mieszkowic 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał SALWA Andrzej  zgłoszony przez KWW Razem z Wami - Dla Was.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5899, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 2881 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2881 wyborców, 

co stanowi 48,84% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2096 głosów ważnych. 

Rozdział 48. 

Wybory Burmistrza Międzyzdrojów 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał DOROSZ Leszek Tomasz zgłoszony przez KWW Forum 

Samorządowe Międzyzdroje 2014.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5438, w tym 3 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2450 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2450 wyborców, 

co stanowi 45,05% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1239 głosów ważnych. 
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Rozdział 49. 

Wybory Burmistrza Mirosławca 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat PAWLIK Piotr  zgłoszony 

przez KWW Piotra Pawlika uzyskał wymaganą liczbę głosów.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4255, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 1848 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1846 wyborców, 

co stanowi 43,38% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1442 głosów ważnych. 

Rozdział 50. 

Wybory Burmistrza Myślibórz 

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 16462, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 7815 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7810 wyborców, 

co stanowi 47,44% uprawnionych do głosowania. 
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Rozdział 51. 

Wybory Burmistrza Polanowa 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat LIPSKI Grzegorz Paweł 

zgłoszony przez KWW Mieszkańcy Gminy Polanów uzyskał wymaganą liczbę głosów.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7100, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 3215 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3211 wyborców, 

co stanowi 45,23% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2605 głosów ważnych. 

Rozdział 52. 

Wybory Burmistrza Polic 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał DIAKUN Władysław  zgłoszony przez KW Gryf XXI.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 32089, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 13206 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 13198 wyborców, 

co stanowi 41,13% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 8999 głosów ważnych. 
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Rozdział 53. 

Wybory Burmistrza Połczyna-Zdroju 

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 12942, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 5929 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5926 wyborców, 

co stanowi 45,79% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 54. 

Wybory Burmistrza Pyrzyc 

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 15633, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 8252 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8243 wyborców, 

co stanowi 52,73% uprawnionych do głosowania. 
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Rozdział 55. 

Wybory Burmistrza Recza 

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 4524, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 2367 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2367 wyborców, 

co stanowi 52,32% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 56. 

Wybory Burmistrza Sianów 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał BERLICKI Maciej  zgłoszony przez KWW Macieja Berlickiego.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10932, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 6052 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6052 wyborców, 

co stanowi 55,36% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 4297 głosów ważnych. 
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Rozdział 57. 

Wybory Burmistrza Gminy Suchań 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskała BODNAR Stanisława zgłoszona przez KWW Stanisławy Bodnar.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3474, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 1882 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1882 wyborców, 

co stanowi 54,17% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1409 głosów ważnych. 

Rozdział 58. 

Wybory Burmistrza Tuczna 

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 4033, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 2132 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2132 wyborców, 

co stanowi 52,86% uprawnionych do głosowania. 
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Rozdział 59. 

Wybory Burmistrza Tychowa 

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 5498, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 2678 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2678 wyborców,  

co stanowi 48,71% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 60. 

Wybory Burmistrza Złocieńca 

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 12435, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 5425 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5424 wyborców,  

co stanowi 43,62% uprawnionych do głosowania. 
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Rozdział 61. 

Wybory Prezydenta Miasta Kołobrzeg 

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 36959, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 16538 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 16531 wyborców, 

co stanowi 44,73% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 62. 

Wybory Prezydenta Miasta Koszalin 

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 85786, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 36627 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 36603 wyborców, 

co stanowi 42,67% uprawnionych do głosowania. 
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Rozdział 63. 

Wybory Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński 

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 54719, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 19794 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 19790 wyborców, 

co stanowi 36,17% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 64. 

Wybory Prezydenta Miasta Szczecin 

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 310871, w tym 11 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 110042 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 109986 wyborców,  

co stanowi 35,38% uprawnionych do głosowania. 
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Rozdział 65. 

Wybory Prezydenta Miasta Świnoujście 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał ŻMURKIEWICZ Janusz zgłoszony przez KKW SLD Lewica Razem.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 33021, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 13318 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 13268 wyborców,  

co stanowi 40,18% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 8050 głosów ważnych. 

Rozdział 66. 

Wybory Wójta Gminy Banie 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskała SADOWSKA Teresa Halina zgłoszona przez KWW Teresy 

Sadowskiej.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5133, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 1961 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1960 wyborców,  

co stanowi 38,18% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1404 głosów ważnych. 
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Rozdział 67. 

Wybory Wójta Gminy Będzino 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał BRODA Henryk Stanisław zgłoszony przez Komitet Wyborczy PSL.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6843, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 2732 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2731 wyborców,  

co stanowi 39,91% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1717 głosów ważnych. 

Rozdział 68. 

Wybory Wójta Gminy Białogard 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał SMOLIŃSKI Jacek Wojciech zgłoszony przez KWW Nowa Gmina 

Czas na Zmiany.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6200, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 3129 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3129 wyborców,  

co stanowi 50,47% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1998 głosów ważnych. 
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Rozdział 69. 

Wybory Wójta Gminy Bielice 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał TWARDOWSKI Zdzisław Lech zgłoszony przez KWW Nasza Gmina.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2459, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 1566 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1566 wyborców, 

co stanowi 63,68% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 839 głosów ważnych. 

Rozdział 70. 

Wybory Wójta Gminy Bierzwnik 

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 3976, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 2300 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2300 wyborców, 

co stanowi 57,85% uprawnionych do głosowania. 
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Rozdział 71. 

Wybory Wójta Gminy Biesiekierz 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał LEŚNIEWICZ Andrzej Leszek zgłoszony przez Komitet Wyborczy 

PSL.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4974, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 2634 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2632 wyborców 

co stanowi 52,92% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1348 głosów ważnych. 

Rozdział 72. 

Wybory Wójta Gminy Boleszkowice 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał KRZYWICKI Jan zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców 

Jesteśmy Razem.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2359, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 1370 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1370 wyborców,  

co stanowi 58,08% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 836 głosów ważnych. 
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Rozdział 73. 

Wybory Wójta Gminy Brojce 

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 3014, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 1824 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1824 wyborców,  

co stanowi 60,52% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 74. 

Wybory Wójta Gminy Brzeżno 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat ANIELSKI Jerzy Ryszard 

zgłoszony przez Komitet Wyborczy PSL uzyskał wymaganą liczbę głosów.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2309, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 1160 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1157 wyborców,  

co stanowi 50,11% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 912 głosów ważnych. 

  



 42 

Rozdział 75. 

Wybory Wójta Gminy Darłowo 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 5 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał GŁAŻEWSKI Radosław zgłoszony przez KWW Nowa Gmina 

Darłowo.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6415, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 4177 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4177 wyborców,  

co stanowi 65,11% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2693 głosów ważnych. 

Rozdział 76. 

Wybory Wójta Gminy Dobra (Szczecińska) 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat DERA Teresa  zgłoszony 

przez KWW Teresa Dera uzyskał wymaganą liczbę głosów.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 14549, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 6052 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6051 wyborców,  

co stanowi 41,59% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 4519 głosów ważnych. 
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Rozdział 77. 

Wybory Wójta Gminy Dolice 

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 6361, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 2686 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2686 wyborców,  

co stanowi 42,23% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 78. 

Wybory Wójta Gminy Dygowo 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał ZAWADZKI Marek Paweł zgłoszony przez KWW Nasza Gmina-Nasz 

Dom.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4447, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 2493 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2491 wyborców,  

co stanowi 56,02% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1289 głosów ważnych. 
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Rozdział 79. 

Wybory Wójta Gminy Grzmiąca 

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 4128, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 2142 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2142 wyborców,  

co stanowi 51,89% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 80. 

Wybory Wójta Gminy Karnice 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał PUZDROWSKI Lech Andrzej zgłoszony przez KW PS Idziemy 

Razem.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3358, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 2150 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2147 wyborców,  

co stanowi 63,94% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1307 głosów ważnych. 
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Rozdział 81. 

Wybory Wójta Gminy Kobylanka 

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 3955, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 2264 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2264 wyborców,  

co stanowi 57,24% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 82. 

Wybory Wójta Gminy Kołbaskowo 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskała SCHWARZ Małgorzata  zgłoszona przez KWW KPGK.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8680, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 3920 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3918 wyborców,  

co stanowi 45,14% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2940 głosów ważnych. 
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Rozdział 83. 

Wybory Wójta Gminy Kołobrzeg 

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 8324, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 4048 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4047 wyborców,  

co stanowi 48,62% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 84. 

Wybory Wójta Gminy Kozielice 

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 2159, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 1303 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1303 wyborców,  

co stanowi 60,35% uprawnionych do głosowania. 
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Rozdział 85. 

Wybory Wójta Gminy Krzęcin 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał BRZUSTOWICZ Bogdan Wojciech zgłoszony przez KWW Bogdana 

W. Brzustowicza Razem dla Gminy.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3078, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 1940 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1941 wyborców,  

co stanowi 63,06% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1180 głosów ważnych. 

Rozdział 86. 

Wybory Wójta Gminy Malechowo 

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 5259, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 3017 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3017 wyborców,  

co stanowi 57,37% uprawnionych do głosowania. 

 

  



 48 

Rozdział 87. 

Wybory Wójta Gminy Manowo 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał KŁOSOWSKI Roman Bernard zgłoszony przez KWW Manowskie 

Forum Samorządowe.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5300, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 2605 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2607 wyborców,  

co stanowi 49,19% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1583 głosów ważnych. 

Rozdział 88. 

Wybory Wójta Gminy Marianowo 

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 2518, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 1420 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1420 wyborców,  

co stanowi 56,39% uprawnionych do głosowania. 
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Rozdział 89. 

Wybory Wójta Gminy Mielno 

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 4170, w tym 5 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 2529 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2525 wyborców,  

co stanowi 60,55% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 90. 

Wybory Wójta Gminy Nowogródek Pomorski 

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 2690, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 1383 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1383 wyborców,  

co stanowi 51,41% uprawnionych do głosowania. 
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Rozdział 91. 

Wybory Wójta Gminy Osina 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał SZWEDO Krzysztof Zbigniew zgłoszony przez KWW Przyjazna 

Gmina.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2314, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 1208 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1208 wyborców,  

co stanowi 52,2% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 621 głosów ważnych. 

Rozdział 92. 

Wybory Wójta Gminy Ostrowice 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał MICEWSKI Wacław Kazimierz zgłoszony przez KWW Lokalne 

Porozumienie Samorządowe.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2051, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1112 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1112 wyborców,  

co stanowi 54,22% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 545 głosów ważnych. 
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Rozdział 93. 

Wybory Wójta Gminy Postomino 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat BOJKOWSKI Janusz  

zgłoszony przez KWW Janusza Bojkowskiego uzyskał wymaganą liczbę głosów.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5615, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 2721 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2714 wyborców,  

co stanowi 48,33% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2288 głosów ważnych. 

Rozdział 94. 

Wybory Wójta Gminy Przelewice 

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 4282, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 2238 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2239 wyborców,  

co stanowi 52,29% uprawnionych do głosowania. 
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Rozdział 95. 

Wybory Wójta Gminy Przybiernów 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskała ŁAWICKA Lilia Julia zgłoszona przez KWW Samorząd XXI.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4063, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 1808 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1808 wyborców,  

co stanowi 44,5% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1429 głosów ważnych. 

Rozdział 96. 

Wybory Wójta Gminy Radowo Małe 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał LORENT Wiesław Czesław zgłoszony przez Komitet Wyborczy PSL.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3018, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 1586 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1586 wyborców,  

co stanowi 52,55% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 888 głosów ważnych. 
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Rozdział 97. 

Wybory Wójta Gminy Rąbino 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał MAJEWSKI Krzysztof Bogdan zgłoszony przez KWW „Zgoda".  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3086, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 1550 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1550 wyborców,  

co stanowi 50,23% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 920 głosów ważnych. 

Rozdział 98. 

Wybory Wójta Gminy Rewal 

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 3123, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 1964 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1964 wyborców,  

co stanowi 62,89% uprawnionych do głosowania. 
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Rozdział 99. 

Wybory Wójta Gminy Rymań 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał TERLECKI Mirosław zgłoszony przez KWW Mirosława Terleckiego.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3344, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 1708 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1707 wyborców,  

co stanowi 51,05% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1246 głosów ważnych. 

Rozdział 100. 

Wybory Wójta Gminy Siemyśl 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał DOŁKOWSKI Marek  zgłoszony przez Komitet Wyborczy PSL.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2947, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 1414 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1412 wyborców,  

co stanowi 47,91% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 788 głosów ważnych. 
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Rozdział 101. 

Wybory Wójta Gminy Sławno 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał STACHOWIAK Ryszard zgłoszony przez KWW Porozumienie 

Przyjaciół Gminy Sławno.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6989, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 3357 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3358 wyborców,  

co stanowi 48,05% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1920 głosów ważnych. 

Rozdział 102. 

Wybory Wójta Gminy Sławoborze 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał KSIĄŻEK Marcin Artur zgłoszony przez Komitet Wyborczy PSL.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3368, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

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

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1851 wyborców,  

co stanowi 54,96% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1509 głosów ważnych. 
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Rozdział 103. 

Wybory Wójta Gminy Stara Dąbrowa 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał WŁODARCZYK Mieczysław zgłoszony przez KWW Zielona Gmina.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2952, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 1697 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1697 wyborców,  

co stanowi 57,49% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 980 głosów ważnych. 

Rozdział 104. 

Wybory Wójta Gminy Stare Czarnowo 

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 3117, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 2009 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2008 wyborców,  

co stanowi 64,42% uprawnionych do głosowania. 
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Rozdział 105. 

Wybory Wójta Gminy Stargard Szczeciński 

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 9872, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 4035 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4029 wyborców,  

co stanowi 40,81% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 106. 

Wybory Wójta Gminy Szczecinek 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał JASIONAS Ryszard Andrzej zgłoszony przez KW Porozumienie 

Samorządowe.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7397, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 4191 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4190 wyborców, 

co stanowi 56,64% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2032 głosów ważnych. 
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Rozdział 107. 

Wybory Wójta Gminy Świdwin 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał LECHOCKI Kazimierz zgłoszony przez KWW Kazimierza 

Lechockiego.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4960, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 2454 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2454 wyborców,  

co stanowi 49,48% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1226 głosów ważnych. 

Rozdział 108. 

Wybory Wójta Gminy Świerzno 

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 3395, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1797 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1797 wyborców,  

co stanowi 52,93% uprawnionych do głosowania. 
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Rozdział 109. 

Wybory Wójta Gminy Świeszyno 

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 5396, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 2851 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2851 wyborców,  

co stanowi 52,84% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 110. 

Wybory Wójta Gminy Ustronie Morskie 

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 3040, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

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

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1847 wyborców,  

co stanowi 60,76% uprawnionych do głosowania. 
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Rozdział 111. 

Wybory Wójta Gminy Wałcz 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał MATUSZEWSKI Jan zgłoszony przez KWW Wspólna Gmina.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9963, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 5155 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5152 wyborców,  

co stanowi 51,71% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3063 głosów ważnych. 

Rozdział 112. 

Wybory Wójta Gminy Warnice 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 5 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskała HACKIEWICZ-GĘBSKA Anna Ewelina zgłoszona przez KWW 

Anny Hackiewicz - Gębskiej.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2847, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 1753 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1753 wyborców,  

co stanowi 61,57% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1164 głosów ważnych. 
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Rozdział 113. 

Wybory Wójta Gminy Widuchowa 

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 4378, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 2203 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2204 wyborców,  

co stanowi 50,34% uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 114. 

Wybory Wójta Gminy Wierzchowo 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat SZEWCZYK Jan  

zgłoszony przez KWW Lokalne Porozumienie Samorządowe uzyskał wymaganą liczbę 

głosów.  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3586, w tym 0 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 

3. Karty do głosowania wydano 1405 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim). 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1403 wyborców,  

co stanowi 39,12% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1134 głosów ważnych. 
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