
 

gm. Stary Lubotyń 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

W WARSZAWIE I 
z dnia 26 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego 

 

[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) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. 
o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130) 
Komisarz Wyborczy w Warszawie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów 
do rad na obszarze województwa mazowieckiego, przeprowadzonych w dniu 21 
października 2018 r. 

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 370 rad, z czego: 

1) do 314 rad gmin, z tego: 

a) do 278 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) do 36 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 18 rad dzielnic m.st. Warszawy; 

3) do 37 rad powiatów; 

4) do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. 
2. Wybierano łącznie 6207 radnych, z czego: 

1) 4986 radnych rad gmin, z tego: 

a) 4170 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 816 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 425 radnych rad dzielnic m.st. Warszawy; 

3) 745 radnych rad powiatów; 

4) 51 radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego. 
3. Wybrano łącznie 6207 radnych, z czego: 

1) 4986 radnych rad gmin, z tego: 

a) 4170 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 816 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 425 radnych rad dzielnic m.st. Warszawy; 

3) 745 radnych rad powiatów; 

4) 51 radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego. 



4. Wybory przeprowadzono w 4552 okręgach wyborczych. 
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 
6. Głosowanie przeprowadzono w 4189 okręgach wyborczych. 
7. Głosowania nie przeprowadzono w 363 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 363 radnych uzyskało mandaty bez 
głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 3468 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 278 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których 
utworzono 4170 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 4170 radnych spośród 11656 kandydatów zgłoszonych przez 993 komitety 
wyborcze, w tym 880 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców. 

 Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 
3. Wybrano 4170 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1552751 osób, w tym 98 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 928285 osobom, w tym 71 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 927638 osób, to jest 

59,74% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 907288, to jest 97,81% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 20350, to jest 2,19% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 
oddano 5147, to jest 25,29%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 15200, to 
jest 74,69%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 
3, to jest 0,01%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 3807 okręgach wyborczych. 
10. Głosowania nie przeprowadzono w 363 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 363 radnych uzyskało 
mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 1728 obwodach głosowania. 
 

Rozdział 3. 
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 36 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 
utworzono 135 okręgów wyborczych. 



2. Wybierano 816 radnych spośród 5624 kandydatów zgłoszonych na 754 listach 
kandydatów przez 111 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 816 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 2517043 osób, w tym 665 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 1565626 osobom, w tym 519 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1562065 osób, to jest 

62,06% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 1522117, to jest 97,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 39948, to jest 2,56% 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 12458, to jest 31,19%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 27490, to 
jest 68,81%  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 135 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1657 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 
Wybory do rad dzielnic m.st. Warszawy 

1. Wybory przeprowadzono do 18 rad dzielnic m.st. Warszawy, w których utworzono 77 
okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 425 radnych spośród 3261 kandydatów zgłoszonych na 466 listach 
kandydatów przez 39 komitetów wyborczych. 

 Wśród kandydatów było 2 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami 
polskimi. 

3. Wybrano 425 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1343761 osób, w tym 571 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 897993 osobom, w tym 453 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 894710 osób, to jest 

66,58% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 877641, to jest 98,09% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 17069, to jest 1,91% 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 4640, to jest 27,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 12429, to 
jest 72,82%  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 77 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 782 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 
Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 37 rad powiatów, w których utworzono 163 okręgi 
wyborcze. 

2. Wybierano 745 radnych spośród 4749 kandydatów zgłoszonych na 749 listach 
kandydatów przez 100 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 745 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 2479783 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 1461135 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1459906 osób, to jest 

58,87% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 1391177, to jest 95,29% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 68729, to jest 4,71% 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 36605, to jest 53,26%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 32124, to 
jest 46,74%  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 163 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 2430 obwodach głosowania. 

Rozdział 6. 
Wybory do Sejmiku Województwa Mazowieckiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Mazowieckiego utworzono 7 
okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 51 radnych spośród 752 kandydatów zgłoszonych na 92 listach kandydatów 
przez 14 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 51 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 4191570 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 2555397 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2551244 osób, to jest 

60,87% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 2396907, to jest 93,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 154337, to jest 6,05% 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 37358, to jest 24,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 116979, to 
jest 75,79%  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 7 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 3468 obwodach głosowania. 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

 
Rozdział 223. 

Wybory do Rady Gminy Stary Lubotyń 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1039. 
3. Karty do głosowania wydano 646 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 646 osób, to jest 

62,18% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 631, to jest 97,68% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 15, to jest 2,32% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego 

głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 
oddano 2, to jest 13,33%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 13, to jest 
86,67%  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 10 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 1, nr 3, nr 
4, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, w których zarejestrowano jednego 
kandydata. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 



3) radnym został wybrany: 
― KACPRZAK Bogdan Michał, 
z listy nr 18 KWW BĄDŹCIE Z NAMI. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 252; 
4) karty do głosowania wydano 138 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138; 

6) głosów ważnych oddano 131; 

7) radną została wybrana: 
― MODZELEWSKA Agata Dorota, 
z listy nr 20 KWW „NIEZALEŻNI RAZEM". 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― LEGACKI Janusz, 
z listy nr 18 KWW BĄDŹCIE Z NAMI. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― KOWALCZYK Krzysztof, 
z listy nr 18 KWW BĄDŹCIE Z NAMI. 

 

5. Okręg wyborczy nr 5: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 135; 
4) karty do głosowania wydano 78 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 78; 

6) głosów ważnych oddano 75; 

7) radnym został wybrany: 

― KOSZYKOWSKI Stanisław, 
z listy nr 18 KWW BĄDŹCIE Z NAMI. 

 

6. Okręg wyborczy nr 6: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 198; 
4) karty do głosowania wydano 122 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122; 



6) głosów ważnych oddano 120; 

7) radnym został wybrany: 

― WRÓBLEWSKI Kamil, 
z listy nr 21 KWW DOBRA ZMIANA W GNIAZDOWIE. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 240; 
4) karty do głosowania wydano 162 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162; 

6) głosów ważnych oddano 160; 

7) radną została wybrana: 
― STAWIEREJ Monika, 
z listy nr 20 KWW „NIEZALEŻNI RAZEM". 

 

8. Okręg wyborczy nr 8: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 214; 
4) karty do głosowania wydano 146 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 

6) głosów ważnych oddano 145; 

7) radnym został wybrany: 

― GRODZKI Sylwester, 
z listy nr 18 KWW BĄDŹCIE Z NAMI. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― WYSZOŁMIERSKI Tadeusz, 
z listy nr 18 KWW BĄDŹCIE Z NAMI. 

 

10. Okręg wyborczy nr 10: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― SZABŁOWSKA Jolanta, 
z listy nr 18 KWW BĄDŹCIE Z NAMI. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

 
 



3) radnym został wybrany: 
― WAGNER Marek Robert, 
z listy nr 18 KWW BĄDŹCIE Z NAMI. 

 

12. Okręg wyborczy nr 12: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― DUCHNOWSKA Barbara, 
z listy nr 18 KWW BĄDŹCIE Z NAMI. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― PODBIELSKI Ludwik Jan, 
z listy nr 18 KWW BĄDŹCIE Z NAMI. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― JURKIEWICZ Dorota, 
z listy nr 18 KWW BĄDŹCIE Z NAMI. 

 

15. Okręg wyborczy nr 15: 
1) wybory odbyły się; 

2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― ŚWIĄTKOWSKA Elżbieta, 
z listy nr 18 KWW BĄDŹCIE Z NAMI. 

 

 
 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 16. 
Wybory do Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej 

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 59409. 
3. Karty do głosowania wydano 34557 osobom. 



4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 34550 osób, to jest 
58,16% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 32974, to jest 95,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 1576, to jest 4,56% 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 878, to jest 55,71%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 698, to jest 
44,29%  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 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 15 KWW „NIEZALEŻNI RAZEM"; 

4) lista nr 16 KWW ZIEMIA OSTROWSKA. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10784; 

4) głosów ważnych oddano 10223; 

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: 

 ― NADRATOWSKI Grzegorz Zbigniew; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MALICKI Roman, 
 ― GUMKOWSKA Krystyna, 
 ― LITWA Radosław; 

c) lista nr 15 ― KWW „NIEZALEŻNI RAZEM" uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KAMIŃSKI Zbigniew, 
 ― SKALIK Andrzej; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 



Dział V 
Wybory do Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie 
wybierano 51 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4191570. 
3. Karty do głosowania wydano 2555397 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2551244 osób, to jest 

60,87% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 2396907, to jest 93,95% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 154337, to jest 6,05% 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 37358, to jest 24,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 116979, to 
jest 75,79%  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 1 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY; 
2) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

3) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA; 

4) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

5) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

6) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 9 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 414578; 

4) głosów ważnych oddano 379304; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ORZEŁOWSKA Janina Ewa, 



 ― AUGUSTYNIAK Mirosław Jan; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― LANC Elżbieta; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 6 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― KUDELSKI Wojciech Józef, 
 ― GRABOWSKI Marcin, 
 ― ŻOCHOWSKI Krzysztof Jan, 
 ― BALA Joanna, 
 ― GÓRAS Michał Tadeusz, 
 ― GÓRSKI Maciej; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 
 

Komisarz Wyborczy 

w Warszawie I 

/-/ Rafał Sebastian Wagner 


