
  

WYCI ĄG Z OBWIESZCZENIA 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W WARSZAWIE 

z dnia 23 listopada 2010 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

 

Wybory do Rady Gminy Stare Babice 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12 556. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 825 osób, to jest 

46,39% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 421; 
  4) głosów ważnych oddano 412; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA 
  –  KOTWICKI Adam Bernard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 325; 
  4) głosów ważnych oddano 321; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA 
  –  POBORCZYK Leszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 793; 
  4) głosów ważnych oddano 786; 
  5) radnymi zostali wybrani: 



  

  a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA 
  –  SZELENBAUM Waldemar 
  –  MAJ-KOWALSKA Julianna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 457; 
  4) głosów ważnych oddano 440; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA 
  –  SOBCZAK Dariusz Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 517; 
  4) głosów ważnych oddano 508; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA 
  –  PRUSZKOWSKA-KUBEL Barbara Helena 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 803; 
  4) głosów ważnych oddano 792; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  GĄSOWSKA Katarzyna Anna 
  b) z listy nr 24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA 
  –  SZUBA Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 513; 
  4) głosów ważnych oddano 495; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "JEDNA GMINA" 
  –  KACZURBA Agnieszka Barbara 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 



  

  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 342; 
  4) głosów ważnych oddano 335; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA 
  –  LESISZ Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 499; 
  4) głosów ważnych oddano 489; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA 
  –  KUNCEWICZ Henryk 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 273; 
  4) głosów ważnych oddano 269; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "JEDNA GMINA" 
  –  SUMKA Sławomir 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 295; 
  4) głosów ważnych oddano 288; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 22 KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE SZCZERBIEC 
  –  SKROŃSKA Beata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 587; 
  4) głosów ważnych oddano 565; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA 
  –  WIŚNIEWSKI Tadeusz 
  –  SZUBA Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 



  

Wybory do Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego 

Wyniki wyborów w okr ęgach 
1. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 10 563; 
  4) głosów ważnych oddano 9 914; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – BIAŁAS Wojciech Andrzej 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – UJAZDOWSKA Lidia 

  
c) 
  

lista nr 20 – KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GÓRKA Ryszard 

  – PILASZEK Beata Katarzyna 

  – ŻYCHLIŃSKI Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Wybory do Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
 

Wyniki wyborów w okr ęgach 
1. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 10 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 401 315; 
  4) głosów ważnych oddano 337 969; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – PAPUGA Marek Zdzisław 

  
b) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BENEDYKCIŃSKI Grzegorz Józef 

  – RYŚ-FERENS Erwina Lilia 

  
c) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 4 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 



  

  – BAJ Mateusz Ryszard 

  – CZEKALSKI Paweł Piotr 

  – KOCZOROWSKA Jolanta Maria 

  – KOMOROWSKI Maurycy Wojciech 

  
d) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – RUDZIŃSKA-MĘKAL Barbara 

  – SASIN Jacek Robert 

  – WOJCIECHOWSKA Martyna Magdalena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
Komisarz Wyborczy 

w Warszawie 

/-/ Dorota Tyrała 
 


