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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W ŁODZI I
z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego
[WYCIĄG]
Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z
2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Łodzi I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 199 rad, z czego:
1) do 177 rad gmin, z tego:
a) do 160 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 17 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 21 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2. Wybierano łącznie 3232 radnych, z czego:
1) 2786 radnych rad gmin, z tego:
a) 2400 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 386 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 413 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego.
3. Wybrano łącznie 3232 radnych, z czego:
1) 2786 radnych rad gmin, z tego:
a) 2400 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 386 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 413 radnych rad powiatów;
3) 33 radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2563 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.
6. Głosowanie przeprowadzono w 2304 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 259 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 259 radnych uzyskało mandaty bez
głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 1732 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 160 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono
2400 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 2400 radnych spośród 6316 kandydatów zgłoszonych przez 526 komitetów
wyborczych, w tym 469 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 2400 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 794518 osób, w tym 27 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 469798 osobom, w tym 24 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 469526 osób, to jest
59,10% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 458831, to jest 97,72% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10695, to jest 2,28% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 2959, to jest 27,67% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 7704, to jest
72,03% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano
32, to jest 0,30% ogólnej liczby głosów nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 2141 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 259 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 259 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 953 obwodach głosowania.

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 17 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 66 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 386 radnych spośród 2780 kandydatów zgłoszonych na 383 listach
kandydatów przez 66 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 386 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1111407 osób, w tym 35 obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi.

5. Karty do głosowania wydano 623167 osobom, w tym 26 obywatelom Unii Europejskiej
niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 621357 osób, to jest
55,91% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 599143, to jest 96,42% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 22214, to jest 3,58% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 7556, to jest 34,01% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14658, to jest
65,99% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 66 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 743 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 21 rad powiatów, w których utworzono 92 okręgi wyborcze.
2. Wybierano 413 radnych spośród 2822 kandydatów zgłoszonych na 449 listach
kandydatów przez 50 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 413 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1342150 osób.
5. Karty do głosowania wydano 766462 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 765728 osób, to jest
57,05% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 727564, to jest 95,02% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 38164, to jest 4,98% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 20224, to jest 52,99% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17940, to jest
47,01% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 92 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1347 obwodach głosowania.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Łódzkiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Łódzkiego utworzono 5
okręgów wyborczych.
2. Wybierano 33 radnych spośród 478 kandydatów zgłoszonych na 63 listach kandydatów
przez 13 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 33 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1977916 osób.
5. Karty do głosowania wydano 1128555 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1125594 osób, to jest
56,91% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 1047116, to jest 93,03% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 78478, to jest 6,97% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 20355, to jest 25,94% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58123, to jest
74,06% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1732 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
Rozdział 78.
Wybory do Rady Gminy Łowicz
Oddział 1.
Dane ogólne
Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4596.
Karty do głosowania wydano 2508 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2543 osób, to jest
55,33% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 2498, to jest 98,23% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 45, to jest 1,77% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1.
2.
3.
4.

postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 9, to jest 20,00% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 36, to jest
80,00% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0,
to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 1, nr 4, nr 5,
nr 15, w których zarejestrowano jednego kandydata.
1)

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
1. Okręg wyborczy nr 1:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― MARCZAK Marcin,
z listy nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 260;
4) karty do głosowania wydano 152 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153;
6) głosów ważnych oddano 150;
7) radną została wybrana:
― ORZECHOWSKA Małgorzata,
z listy nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL.
3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 445;
4) karty do głosowania wydano 255 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 257;
6) głosów ważnych oddano 253;
7) radnym został wybrany:
― KWASEK Wojciech Stanisław,
z listy nr 17
KWW SOLIDARNI ŁOWICZ.
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― MALANGIEWICZ Maciej,

z listy nr 2

KOMITET WYBORCZY PSL.

5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radną została wybrana:
― SALAMON Janina Marianna,
z listy nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL.
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 504;
4) karty do głosowania wydano 258 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 258;
6) głosów ważnych oddano 255;
7) radnym został wybrany:
― SKULIMOWSKI Dariusz Adam,
z listy nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL.
7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 247;
4) karty do głosowania wydano 134 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 134;
6) głosów ważnych oddano 132;
7) radnym został wybrany:
― TYLEC Waldemar Franciszek,
z listy nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 378;
4) karty do głosowania wydano 188 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 188;
6) głosów ważnych oddano 182;
7) radnym został wybrany:
― STOLARCZYK Arkadiusz,
z listy nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL.
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 371;

4) karty do głosowania wydano 212 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 212;
6) głosów ważnych oddano 211;
7) radnym został wybrany:
― DOMIŃCZAK Grzegorz Jacek,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 411;
4) karty do głosowania wydano 200 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 197;
6) głosów ważnych oddano 192;
7) radnym został wybrany:
― SZCZEPAŃSKI Paweł,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 581;
4) karty do głosowania wydano 310 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 313;
6) głosów ważnych oddano 310;
7) radną została wybrana:
― KACZOR Adrianna,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 385;
4) karty do głosowania wydano 197 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 197;
6) głosów ważnych oddano 186;
7) radnym został wybrany:
― KUBIAK Stanisław,
z listy nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 520;
4) karty do głosowania wydano 301 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 301;
6) głosów ważnych oddano 298;
7) radnym został wybrany:
― FLIS Marcin Paweł,
z listy nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 494;
4) karty do głosowania wydano 301 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 333;
6) głosów ważnych oddano 329;
7) radnym został wybrany:
― BOŃCZAK Artur,
z listy nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL.
15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― PODRAŻKA Adam Andrzej,
z listy nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL.

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 6.
Wybory do Rady Powiatu Łowickiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 19
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 64177.
3. Karty do głosowania wydano 35596 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 35581 osób, to jest
55,44% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 33561, to jest 94,32% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 2020, to jest 5,68% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego
głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 1115, to jest 55,20% ogólnej liczby głosów nieważnych,

niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 905, to jest
44,80% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL;
2) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
3) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
4) lista nr 14
KW ŁOWICKIE.PL;
5) lista nr 15
KW POROZUMIENIE ŁOWICKIE;
6) lista nr 16
KWW ŁĄCZY NAS ŁOWICZ I POWIAT ŁOWICKI.
2)

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7907;
4) głosów ważnych oddano 7507;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― ŚLIWIŃSKI Michał Janusz;
b) lista nr 8 ― KWW KUKIZ'15 uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― MALCZYK Piotr Hubert;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― DĄBROWSKI Krzysztof Tadeusz,
― KOŁODZIEJCZYK Barbara Henryka;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Łódzkiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 33
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1977916.
3. Karty do głosowania wydano 1128555 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1125594 osób, to jest
56,91% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 1047116, to jest 93,03% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 78478, to jest 6,97% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z
różnych list oddano 20355, to jest 25,94% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58123, to jest
74,06% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów
nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące
listy:
1) lista nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL;
2) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
3) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
4) lista nr 8
KWW KUKIZ'15;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 174660;
4) głosów ważnych oddano 160214;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:

― JOŃSKI Dariusz,
― RAFALSKA Ilona Maria;
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― ANTCZAK Alicja Elżbieta,
― LINKOWSKI Zbigniew Sylwester,
― WOJCIECHOWSKI Waldemar Jan;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Łodzi I
/-/ Joanna Pieńkowska

