
OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W GDAŃSKU I 

z dnia 5 listopada 2018 r. 

uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  

na obszarze województwa pomorskiego 

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 Gdańsku I podaje do publicznej 

wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa pomorskiego, w których w dniu 4 listopada 2018 r. przeprowadzane było 

ponowne głosowanie. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. W ponownym głosowaniu wybierano łącznie 24 wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast spośród 48 kandydatów zgłoszonych przez 46 komitetów wyborczych. 

2. Uprawnionych do głosowania było 581223 osób, w tym 74 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 306761 osobom, w tym 51 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 306622 wyborców, 

to jest 52,75% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 304314, to jest 99,25% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 2308, to jest 0,75% ogólnej liczby głosów oddanych, 

z tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska obu kandydatów albo postawienia znaku 

„X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 1199, to jest 51,95%  

ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 

znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 1109, to jest 48,05%  

ogólnej liczby głosów nieważnych. 

 

Rozdział 2. 

Wyniki wyborów 

1. W ponownym głosowaniu wybrano 24 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 

z czego: 
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1) 20 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 4 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

 

 

Część II 

Szczegółowe wyniki wyborów 

 

Rozdział 1. 

Wybory Wójta Gminy Chmielno 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał MELIBRUDA Michał zgłoszony przez KWW RAZEM DLA POWIATU 

I GMIN. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5718, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 2962 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2962 wyborców, co 

stanowi 51,80% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1767 głosów ważnych. 

 

Rozdział 2. 

Wybory Wójta Gminy Człuchów 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał GIBCZYŃSKI Paweł Jacek zgłoszony przez KWW PAWŁA 

GIBCZYŃSKIEGO. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8451, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 3962 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3960 wyborców, co 

stanowi 46,86% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2795 głosów ważnych. 
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Rozdział 3. 

Wybory Wójta Gminy Damnica 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał KORDYLAS Andrzej zgłoszony przez KWW ANDRZEJA 

KORDYLASA-NASZA GMINA.PL. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4684. 

3. Karty do głosowania wydano 2245 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2245 wyborców, co 

stanowi 47,93% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1285 głosów ważnych. 

 

Rozdział 4. 

Wybory Prezydenta Miasta Gdańska 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał ADAMOWICZ Paweł Bogdan zgłoszony przez KWW PAWŁA 

ADAMOWICZA WSZYSTKO DLA GDAŃSKA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 349472, w tym 59 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 201770 osobom, w tym 42 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 201655 wyborców, co 

stanowi 57,70% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 129683 głosy ważne. 

 

Rozdział 5. 

Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Gniew 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał CZARNECKI Maciej Krzysztof zgłoszony przez KWW MACIEJ 

CZARNECKI. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12030. 

3. Karty do głosowania wydano 4859 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4860 wyborców, co 

stanowi 40,40% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2820 głosów ważnych. 
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Rozdział 6. 

Wybory Burmistrza Helu 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał WĄDOŁOWSKI Mirosław Piotr zgłoszony przez KWW MIROSŁAWA 

WĄDOŁOWSKIEGO KOCHAMY HEL. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2728, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1501 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1501 wyborców, co 

stanowi 55,02% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 852 głosy ważne. 

 

Rozdział 7. 

Wybory Wójta Gminy Koczała 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał BAJOWSKI Jerzy zgłoszony przez KWW INICJATYWA DLA GMINY 

KOCZAŁA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2689, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 1357 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1357 wyborców, co 

stanowi 50,46% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 718 głosów ważnych. 

 

Rozdział 8. 

Wybory Wójta Gminy Kolbudy 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał CHRUŚCICKI Andrzej zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE 

ANDRZEJA CHRUŚCICKIEGO. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12915. 

3. Karty do głosowania wydano 7239 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7238 wyborców, co 

stanowi 56,04% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3940 głosów ważnych. 
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Rozdział 9. 

Wybory Wójta Gminy Kołczygłowy 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał KALINOWSKI Artur Emil zgłoszony przez KWW CZAS NA 

ZMIANY. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3397. 

3. Karty do głosowania wydano 1971 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1971 wyborców, co 

stanowi 58,02% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1191 głosów ważnych. 

 

Rozdział 10. 

Wybory Burmistrza Miasta Krynica Morska 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał SWAT Krzysztof zgłoszony przez KWW WSPÓLNA KRYNICA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1168, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 741 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 741 wyborców, co 

stanowi 63,44% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 377 głosów ważnych. 

 

Rozdział 11. 

Wybory Wójta Gminy Kwidzyn 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał WIERZBA Dariusz zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNI DLA 

GMINY. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8632. 

3. Karty do głosowania wydano 3563 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3563 wyborców, co 

stanowi 41,28% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2072 głosy ważne. 
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Rozdział 12. 

Wybory Burmistrza Miasta Lęborka 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał NAMYŚLAK Witold Tadeusz zgłoszony przez KWW ZIEMIA 

LĘBORSKA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 26804, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 11636 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 11637 wyborców, co 

stanowi 43,42% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 7270 głosów ważnych. 

 

Rozdział 13. 

Wybory Burmistrza Miasta Łeby 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał STRZECHMIŃSKI Andrzej Marek zgłoszony przez KWW ANDRZEJ 

STRZECHMIŃSKI. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3130, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 1963 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1962 wyborców, co 

stanowi 62,68% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 994 głosy ważne. 

 

Rozdział 14. 

Wybory Burmistrza Miastka 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskała KARAŚKIEWICZ Danuta Ewa zgłoszona przez KWW WSPÓLNOTA 

SAMORZĄDOWA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 15441. 

3. Karty do głosowania wydano 5329 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5330 wyborców, co 

stanowi 34,52% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2768 głosów ważnych. 

 



 

7 
 

 

Rozdział 15. 

Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał CHYŁA Mirosław zgłoszony przez KWW KOCIEWSKA 

INICJATYWA SAMORZĄDOWA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12501. 

3. Karty do głosowania wydano 4601 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4598 wyborców, co 

stanowi 36,78% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2843 głosy ważne. 

 

Rozdział 16. 

Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał SZULC Marek Bogdan zgłoszony przez KWW PRABUTY-WSPÓLNE 

DOBRO. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10190. 

3. Karty do głosowania wydano 4410 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4410 wyborców, co 

stanowi 43,28% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2356 głosów ważnych. 

 

Rozdział 17. 

Wybory Wójta Gminy Przechlewo 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał MICHAŁOWSKI Krzysztof Henryk zgłoszony przez KWW GMINA 

PRZECHLEWO 2018. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4889. 

3. Karty do głosowania wydano 2971 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2968 wyborców, co 

stanowi 60,71% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1508 głosów ważnych. 
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Rozdział 18. 

Wybory Wójta Gminy Puck 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał PUSZKARCZUK Tadeusz zgłoszony przez KWW SAMORZĄDOWE 

POROZUMIENIE GMINY PUCK. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 19465. 

3. Karty do głosowania wydano 10936 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 10925 wyborców, co 

stanowi 56,13% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 6309 głosów ważnych. 

 

Rozdział 19. 

Wybory Wójta Gminy Rzeczenica 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał SZULC Marcin zgłoszony przez KWW MYŚLIMY PODOBNIE. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2947, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 1778 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1778 wyborców, co 

stanowi 60,33% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 939 głosów ważnych. 

 

Rozdział 20. 

Wybory Wójta Gminy Starogard Gdański 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskała FORC-CHEREK Magdalena Maria zgłoszona przez KWW RAZEM 

DLA GMINY STAROGARD GD.. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12117. 

3. Karty do głosowania wydano 5178 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5178 wyborców, co 

stanowi 42,73% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 3189 głosów ważnych. 
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Rozdział 21. 

Wybory Wójta Gminy Studzienice 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał RYŚ Bogdan Marek zgłoszony przez KWW NASZA GMINA 

WSPÓLNE DOBRO. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2844, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1688 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1688 wyborców, co 

stanowi 59,35% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 945 głosów ważnych. 

 

Rozdział 22. 

Wybory Wójta Gminy Suchy Dąb 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskała KRÓL Henryka zgłoszona przez KWW POROZUMIENIE HENRYKI 

KRÓL. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3257, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 1574 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1574 wyborców, co 

stanowi 48,33% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 980 głosów ważnych. 

 

Rozdział 23. 

Wybory Prezydenta Miasta Tczewa 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał POBŁOCKI Mirosław Stanisław zgłoszony przez KW 

POROZUMIENIE NA PLUS. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 44988, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 17780 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 17774 wyborców, co 

stanowi 39,51% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 11766 głosów ważnych. 
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Rozdział 24. 

Wybory Wójta Gminy Tczew 

 

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał AUGUSTYNIAK Krzysztof zgłoszony przez KWW UCZCIWA 

GMINA TCZEW. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10766, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 4747 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4747 wyborców, co 

stanowi 44,09% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 2562 głosy ważne. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(miejsce na pieczęć Komisarza Wyborczego) 

 

Komisarz Wyborczy 

w Gdańsku I 

Marek Jasiński 
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