
 

Komisja Wojewódzka 

w  Krakowie 

 

 

PROTOKÓŁ WYNIKÓW WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH  

MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ 

PRZEPROWADZONYCH W DNIU    31  MAJA 2015 r. 

 

I 

 

1. Ustalenia wyników wyborów do rad powiatowych Małopolskiej Izby 

Rolniczej dokonano w dniu 10 czerwca 2015 r.. na podstawie protokołów 

wyników głosowania i wyników wyborów otrzymanych od 182 komisji 

okręgowych, które ustaliły wyniki wyborów do 19 rad powiatowych Izby we 

wszystkich okręgach na obszarze województwa. 

 

 

2. Ustalono, że: 
1) w Powiecie  grodzkim i ziemskim krakowskim 

a) uprawnionych do głosowania było (liczba osób umieszczonych w spisach)53805 

osób, 

b) karty do głosowania wydano 848 osobom, 

c) oddano głosów (liczba kart wyjętych  z urny) 848 

   w tym: 

   - głosów ważnych oddano 834., 
   - głosów nieważnych oddano 14., 
d) w głosowaniu wzięło udział 1,58.% uprawnionych do głosowania, 

 

2) w Powiecie  proszowickim 

a) uprawnionych do głosowania było (liczba osób  umieszczonych w spisach) 

14872 osób, 

b) karty do głosowania wydano 826 osobom, 

c) oddano głosów (liczba kart wyjętych  z urny) 826 

   w tym: 

   - głosów ważnych oddano   810   - głosów nieważnych oddano  16 
d) w głosowaniu wzięło udział 5,55  % uprawnionych do głosowania, 
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3) w Powiecie  tatrzańskim 
a) uprawnionych do głosowania było (liczba osób  umieszczonych w spisach) 9358 
osób, 

b) karty do głosowania wydano 53 osobom, 

c) oddano głosów (liczba kart wyjętych  z urny) 53, 

   w tym: 

   - głosów ważnych oddano 53, 

   - głosów nieważnych oddano 0, 

d) w głosowaniu wzięło udział 0,57 % uprawnionych do głosowania, 

 

4) w Powiecie bocheńskim 

a) uprawnionych do głosowania było (liczba osób umieszczonych w spisach) 20422 

osób, 

b) karty do głosowania wydano 245 osobom, 

c) oddano głosów (liczba kart wyjętych  z urny) 245 

   w tym: 

   - głosów ważnych oddano 244, 
   - głosów nieważnych oddano 1, 

d) w głosowaniu wzięło udział 1,20 % uprawnionych do głosowania, 

 

5) w Powiecie  nowotarskim 
a) uprawnionych do głosowania było (liczba osób  umieszczonych w spisach) 39747 

osób, 

b) karty do głosowania wydano 271 osobom, 

c) oddano głosów (liczba kart wyjętych  z urny) 271, 

   w tym: 

   - głosów ważnych oddano 271, 

   - głosów nieważnych oddano 0, 

d) w głosowaniu wzięło udział 0,68 % uprawnionych do głosowania 

 

6) w Powiecie  brzeskim 

a) uprawnionych do głosowania było (liczba osób  umieszczonych w spisach)20850 

osób, 

b) karty do głosowania wydano 312 osobom, 

c) oddano głosów (liczba kart wyjętych  z urny) 312,  
   w tym: 

   - głosów ważnych oddano 312, 

   - głosów nieważnych oddano 312, 
d) w głosowaniu wzięło udział 1,50 % uprawnionych do głosowania 

 

7) w Powiecie  dąbrowskim 

a) uprawnionych do głosowania było (liczba osób  umieszczonych w spisach) 17 896 
osób, 

b) karty do głosowania wydano 227 osobom, 

c) oddano głosów (liczba kart wyjętych  z urny) 227, 
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   w tym: 

   - głosów ważnych oddano 226, 

   - głosów nieważnych oddano 1, 

d) w głosowaniu wzięło udział 1,27 % uprawnionych do głosowania, 

 

8) w Powiecie  grodzkim i ziemskim tarnowskim 

a) uprawnionych do głosowania było (liczba osób  umieszczonych w spisach)46 908 

osób, 

b) karty do głosowania wydano 748 osobom, 

c) oddano głosów (liczba kart wyjętych  z urny) 748, 

   w tym: 

   - głosów ważnych oddano 745, 

   - głosów nieważnych oddano 3, 

d) w głosowaniu wzięło udział 1,59 % uprawnionych do głosowania, 

 

9) w Powiecie  wielickim 

a) uprawnionych do głosowania było (liczba osób  umieszczonych w spisach) 13227  
osób, 

b) karty do głosowania wydano 129 osobom, 

c) oddano głosów (liczba kart wyjętych  z urny) 129, 

   w tym: 

   - głosów ważnych oddano 128, 
   - głosów nieważnych oddano 1, 

d) w głosowaniu wzięło udział 0,98  % uprawnionych do głosowania, 

 

10) w Powiecie  chrzanowskim 

a) uprawnionych do głosowania było (liczba osób umieszczonych w spisach) 6388 
osób, 

b) karty do głosowania wydano 179. osobom, 

c) oddano głosów (liczba kart wyjętych  z urny) 179., 

   w tym: 

   - głosów ważnych oddano 177 

   - głosów nieważnych oddano 2   
d) w głosowaniu wzięło udział 2,8..% uprawnionych do głosowania, 

 

11) w Powiecie  miechowskim 

a) uprawnionych do głosowania było (liczba osób  umieszczonych w spisach)18425 

osób, 

b) karty do głosowania wydano 757  osobom, 

c) oddano głosów (liczba kart wyjętych  z urny) 757, 
   w tym: 

   - głosów ważnych oddano 745  - głosów nieważnych oddano 12 
d) w głosowaniu wzięło udział 4,11 % uprawnionych do głosowania, 

 

12) w Powiecie  olkuskim 
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a) uprawnionych do głosowania było (liczba osób  umieszczonych w spisach)15022 
osób, 

b) karty do głosowania wydano 220  osobom, 

c) oddano głosów (liczba kart wyjętych  z urny) 220., 
   w tym: 

   - głosów ważnych oddano 218, 

   - głosów nieważnych oddano 2, 

d) w głosowaniu wzięło udział …1,46. % uprawnionych do głosowania, 

 

13) w Powiecie  oświęcimskim 

a) uprawnionych do głosowania było (liczba osób  umieszczonych w spisach) 12 338 

osób, 

b) karty do głosowania wydano 117 osobom, 

c) oddano głosów (liczba kart wyjętych  z urny) 117, 

   w tym: 

   - głosów ważnych oddano 116, 

   - głosów nieważnych oddano 1, 

d) w głosowaniu wzięło udział 0,95 % uprawnionych do głosowania, 

 

14) w Powiecie  suskim 

a) uprawnionych do głosowania było (liczba osób  umieszczonych w spisach) 17084 

osób, 

b) karty do głosowania wydano 386 osobom, 

c) oddano głosów (liczba kart wyjętych  z urny) 386, 

   w tym: 

   - głosów ważnych oddano 384 

   - głosów nieważnych oddano 2, 

d) w głosowaniu wzięło udział 2,26 % uprawnionych do głosowania, 

 

15) w Powiecie  wadowickim  

a) uprawnionych do głosowania było (liczba osób  umieszczonych w spisach) 21998  

osób, 

b) karty do głosowania wydano 139 osobom, 

c) oddano głosów (liczba kart wyjętych  z urny) 139, 

   w tym: 

   - głosów ważnych oddano 138, 

   - głosów nieważnych oddano 1, 

d) w głosowaniu wzięło udział 0,63 % uprawnionych do głosowania, 

 

16) w Powiecie  gorlickim 

a) uprawnionych do głosowania było (liczba osób  umieszczonych w spisach) 19254 

osób, 

b) karty do głosowania wydano 467 osobom, 

c) oddano głosów (liczba kart wyjętych  z urny) 467, 

   w tym: 

   - głosów ważnych oddano 465, 
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   - głosów nieważnych oddano 2, 

d) w głosowaniu wzięło udział 2,43% uprawnionych do głosowania, 

 

17) w Powiecie  limanowskim 

a) uprawnionych do głosowania było (liczba osób  umieszczonych w spisach) 28572 
osób, 

b) karty do głosowania wydano 568 osobom, 

c) oddano głosów (liczba kart wyjętych  z urny) 568, 

   w tym: 

   - głosów ważnych oddano 567, 

   - głosów nieważnych oddano 1, 

d) w głosowaniu wzięło udział 1,99%  uprawnionych do głosowania, 

 

18) w Powiecie  myślenickim 
a) uprawnionych do głosowania było 15453 (liczba osób  umieszczonych w spisach)                      
osób, 

b) karty do głosowania wydano   159 osobom, 

c) oddano głosów (liczba kart wyjętych  z urny)  159 , 
   w tym: 

   - głosów ważnych oddano  154 , 
   - głosów nieważnych oddano .    5   , 
d) w głosowaniu wzięło udział    1,03  % uprawnionych do głosowania, 

 

19) w Powiecie  grodzkim i ziemskim nowosądeckim 
a) uprawnionych do głosowania było (liczba osób  umieszczonych w spisach) 37145 

osób, 

b) karty do głosowania wydano 1343 osobom, 

c) oddano głosów (liczba kart wyjętych  z urny) 1343, 

   w tym: 

   - głosów ważnych oddano 1339, 

   - głosów nieważnych oddano 4, 

d) w głosowaniu wzięło udział 3,62 % uprawnionych do głosowania, 

 

 

3. W poszczególnych okręgach wyborczych otrzymały największą liczbę 

głosów i zostały wybrane w skład: 

 
 

1) Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie krakowskim 

następujące osoby: 

 

a) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 1 - miasto Kraków został wybrany   

- ROPA JERZY 

 do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ..5303 .. osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział    9  . osób; 

- frekwencja wyborcza wyniosła …0,17….. %; 
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b) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 2 - gmina Czernichów   zostali 

wybrani: 

- BOROŃ KRZYSZTOF ,   który  otrzymał  ....14... głosów, 

- LENIK WIESŁAW,  który otrzymał   ..12.. głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ..2947. osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział .16.osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła …0,54.%. 

 

c) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 3 - gmina Igołomia - Wawrzeńczyce  

zostali wybrani: 

- BOLIGŁOWA STEFAN JAN, który(a) otrzymał(a) …7.. głosów, 

- ZAJĄC ZBIGNIEW WOJCIECH, który(a) otrzymał(a) …10.. głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2784 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział  16 osób; 

- frekwencja wyborcza wyniosła   0,57   %. 

 

d) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 4 - gmina Iwanowice   zostali wybrani: 

- POBĘDZA CZESŁAW MACIEJ, który(a) otrzymał(a) …41. głosów, 

- ZBIGNIEW TOMASZEK ANTONI., który(a) otrzymał(a) 35. głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2291 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 55 osób; 

- frekwencja wyborcza wyniosła .2,40...%. 

 

e) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 5 - gmina Jerzmanowice - Przeginia   

zostali wybrani: 

- GWIZDAŁA TOMASZ,   który otrzymał 164. głosów, 

- PĘGIEL CZESŁAW , który  otrzymał  …50. głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 4103. osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 219 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 5,34%. 

 

f) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 6 - gmina Kocmyrzów- Luborzyca   

zostali wybrani: 

- MALIK KRZYSZTOF, który(a) otrzymał(a)  117   głosów, 

- SZOPA CZESŁAW., który(a) otrzymał(a)  96  głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 4226 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział   184.  osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 4,35. %. 

 

g) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 7 –gmina Krzeszowice   zostali 

wybrani: 

- WÓJCIK ZYGMUNT ZBIGNIEW., który  otrzymał 22. głosów, 

- STĘPIEŃ  DANIEL, który otrzymał …15.. głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2756. osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 30..osób; 
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- frekwencja wyborcza wyniosła .1,09..%. 

 

h)w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 8 - gmina Liszki   zostali wybrani: 

- TROJAN DANUTA  , który otrzymał 17 głosów, 

- WĄSIK JÓZEF, który  otrzymał  11…  głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były …3515… osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 17.osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła …0,48 %. 

 

i) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 9 - gmina Michałowice   zostali 

wybrani: 

- KOŚNIK JAN,  który(a) otrzymał(a) . głosów, 19   

- BEDNARCZYK JERZY, który(a) otrzymał(a) 17. głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2787 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział  28.osób; 

- frekwencja wyborcza wyniosła  1,00 %. 

 

j)  w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 10 - gmina Mogilany został wybrany     

JUREK JÓZEF; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1956. osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział  20. osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła …1,02..%; 

 

k)   w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 11 - gmina Skała   zostali wybrani: 

-DERCZ ELŻBIETA  MARIA, który(a) otrzymał(a) 46.  głosów, 

- MADEJ KRZYSZTOF STANISŁAW, który(a) otrzymał(a) 46..  głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 3684. osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 91.osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła …2,47  %. 

 

l) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 12 - gmina Skawina zostali wybrani: 

- OPYRCHAŁ JÓZEF, który(a) otrzymał(a) .26 głosów, 

- PITUCH JÓZEF, który(a) otrzymał(a) …17. głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były .3796.. osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział ..37.osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła ..0,97..%. 

 

m) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 13 - gmina Słomniki   zostali wybrani: 

- CHWASTEK MICHAŁ STANISŁAW, który(a) otrzymał(a) 14. głosów, 

-PŁAŻEK GRZEGORZ EDWIN,  który(a) otrzymał(a) 14.  głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były …3491. osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział . 19. osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła   …0,54…%. 

 

n) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 14 - gmina Sułoszowa   zostali wybrani: 

- GORAJCZYK ZBIGNIEW, który(a) otrzymał(a) 20. głosów, 



8 

 

- GAWĘDA JAN, który(a) otrzymał(a) …24... głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2140. osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział ..31..osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła …1,45...%. 

 

o)  w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 15 - gmina Świątniki Górne został 

wybrany  THIER MAREK 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były  570  osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział …10… osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 1,75.%; 

 

p) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 16 - gmina Wielka Wieś został  

wybrany  JANECKA KRYSTYNA 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2341 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział .20.. osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła .....0,85...%; 

 

r ) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 17 – gmina  Zabierzów   zostali 

wybrani: 

- BARAN KAZIMIERA, który  otrzymał ..19.. głosów, 

- JAROŃ JAN, WOJCIECH , który otrzymał....15... głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były .2348. osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział .31..osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła .1,32.%. 

 

s)  w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 18 - gmina   Zielonki  zostali wybrani: 

- CHLUDEK  ADAM, który otrzymał …9. głosów, 

- .WALCZAK ANDRZEJ., który(a) otrzymał(a) ..8. głosów;  

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ..2767. osób, a w 

głosowaniu wzięły udział   15 .osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła ..0,54..%. 

 

 

 2) Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie   proszowickim 

 

a) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 19 - gmina Proszowice zostali wybrani: 

-KACZMARCZYK NORBERT , który otrzymał     309    głosów, 

-MIŁEK JACENTY, który  otrzymał    253  głosy; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 4206 osoby, a w 

głosowaniu wzięło udział     512    osób; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 12,17  %. 

 

b) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 20 - gmina Koniusza   zostali wybrani: 

- MIECZYSŁAW SZOPA , który(a) otrzymał(a) 26   głosów, 

- KAZIMIERZ WIŚNIEWICZ, który(a) otrzymał(a)    14  głosów; 
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- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 3390 osoby, a w 

głosowaniu wzięło udział  31 osób; 

- frekwencja wyborcza wyniosła   0,91%. 

 

c) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 21 - gmina Koszyce  zostali wybrani: 

-  CIOCHOŃ JOLANTA, która otrzymała 30 głosów, 

- GORZAŁCZANY ŁUKASZ, który   otrzymał   25   głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1716 osoby, a w 

głosowaniu wzięło udział 51 osób; 

- frekwencja wyborcza wyniosła  2,97%. 

 

d) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 22 - gmina Nowe Brzesko  zostali 

wybrani: 

- CIESIELSKI KRZYSZTOF który  otrzymał 45 głosów, 

- KURA ANDRZEJ, który  otrzymał  29 głosów;. 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2229 osoby, a w 

głosowaniu wzięło udział 61 osób; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 2,74%. 

 

e) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 23 - gmina Pałecznica  zostali wybrani: 

-WÓJCIK ADAM  WOJCIECH , który otrzymał 113  głosów, 

-WÓJCIK  MICHAŁ MAREK, który  otrzymał   83 głosy;                    

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1663  osoby, a w 

głosowaniu wzięło udział 155   osób; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 9,32 %. 

 

f) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 24 - gmina Radziemice   zostali 

wybrani: 

- DAROS ZBIGNIEW  który otrzymał   10   głosów, 

- GAWEŁ ŁUKASZ  , który otrzymał     6  głosów;                    

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1668 osoby, a w 

głosowaniu wzięło udział 16 osób; 

- frekwencja wyborcza wyniosła  0,96  %. 

 

3) Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie   tatrzańskim 

 

a) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 25 - gmina Biały Dunajec została 

wybrana PAWLIKOWSKA JANINA MARIA, która  otrzymała  12 głosów, 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1120 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 12 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 1,07 %; 

 

b) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 26 - gmina Bukowina Tatrzańska 

zostali wybrani: 

- ZARĘBCZAN KATARZYNA MARIA, która otrzymała  21 głosów, 

-……………………………………………., która otrzymała  …0… głosów 
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- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 5078 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 21 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 0,41 %. 

 

c) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 27- gmina Kościelisko został wybrany 

-ŁUSZCZEK STANISŁAW, który  otrzymał  11 głosów, 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1694 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 11 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 0,65 %; 

 

d) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 28 - gmina Poronin została wybrana  

-ZUBEK ANNA, która  otrzymała  9 głosów, 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1466 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 9 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 0,61 %; 

 

e) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 29 - miasto Zakopane został(a) 

wybrany   ----------------……………; 

 - do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ….. osoby, a w głosowaniu 

wzięły udział …….. osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła ……….%; 

 

 

4) Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie   bocheńskim 

 

a) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 30 – miasto Bochnia został wybrany 

TWORZYDŁO TADEUSZ; który uzyskał 8 głosów, 

 do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 912 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 9 osoby; 

 frekwencja wyborcza wyniosła 0,99 %; 

 

b) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 31 - gmina Bochnia zostali wybrani: 

 GUT KAZIMIERZ, który otrzymał 8 głosów; 

 TABOR ARTUR, który otrzymał 10 głosów; 

 do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 5097 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 10 osoby; 

 frekwencja wyborcza wyniosła 0,2 %. 

 

c) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 32 – gmina Drwinia zostali wybrani: 

 KOTOWICZ MARCIN, który otrzymał 19 głosów, 

 ………..-------…………., który otrzymał …--.. głosów 

 do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2113 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 19 osoby; 

 frekwencja wyborcza wyniosła 0,90 %. 
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d) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 33 – gmina Lipnica Murowana został 

wybrany HERÓD ADAM; który uzyskał 84 głosy; 

 do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1465 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 84 osoby; 

 frekwencja wyborcza wyniosła 5,73 %; 

 

e) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 34 – gmina Łapanów zostali wybrani: 

 SZOSTAK GRZEGORZ, który otrzymał 12 głosów, 

 WŁUDYKA DARIUSZ, który otrzymał 16 głosów; 

 do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2543 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 29 osoby; 

 frekwencja wyborcza wyniosła 1,14 %. 

 

f) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 35 – miasto i gmina Nowy Wiśnicz 

zostali wybrani: 

 DŹWIGAJ WIESŁAW, który otrzymał 22 głosów, 

 WNĘK STANISŁAW, który otrzymał 28 głosów; 

 do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2872 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 31 osoby; 

 frekwencja wyborcza wyniosła 1,08 %. 

 

g) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 36 – gmina Rzezawa zostali wybrani: 

 SŁONINA ARTUR, który otrzymał 17 głosów, 

 ŻUREK ANNA, która otrzymała 17 głosów; 

 do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2934 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 40 osoby; 

 frekwencja wyborcza wyniosła 1,36 %. 

 

h) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 37 – gmina Trzciana została wybrana 

KUKLA- KURCZAK MARIA; która uzyskała 9 głosów; 

 do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1460 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 9 osoby; 

 frekwencja wyborcza wyniosła 0,62 %; 

 

i) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 38 – gmina Żegocina został wybrany 

ROZUM JAN; który uzyskał 14 głosów; 

 do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1026 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 14 osoby; 

 frekwencja wyborcza wyniosła 1,36 %; 

 

 

5) Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie   nowotarskim 

 

a) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 39 - gmina Czarny Dunajec zostali 

wybrani: 
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- JÓZEFEK LUDWINA, która otrzymała  14 głosów,         

- LIGAS ANDRZEJ, który otrzymał  4  głosy; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 9576 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 18 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 0,19 %. 

 

b) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 40 - gmina Czorsztyn został wybrany -

- OLEJARZ JAN, który otrzymał  36 głosów, 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1150 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 36 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 3,13 %; 

 

c) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 41 - gmina Jabłonka zostali wybrani: 

- MACHAJ JÓZEF, który otrzymał 12 głosów, 

- ŚWIDROŃ JAN JÓZEF, który otrzymał 14 głosów;           

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 6755 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 20 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 0,30 %. 

 

d) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 42 - gmina Krościenko n/ Dunajcem 

została wybrana MACHAŁA DANUTA JANINA, która otrzymała 10 głosów, 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 995 osoby, a w głosowaniu 

wzięły udział 10 osób, 

- frekwencja wyborcza wyniosła 1,01 %; 

 

e) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 43 - gmina Lipnica Wielka został 

wybrany KULIGA DARIUSZ PIOTR, który  otrzymał  18 głosów, 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1364 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 18 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 1,32 %; 

 

f) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 44- gmina Łapsze Niżne zostali 

wybrani: 

- BRYJA JAN, który otrzymał 16 głosów,         

- NOWAK JÓZEF, który otrzymał 15 głosów;                   

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 4060 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 17 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 0,42 %. 

 

g) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 45 – miasto Nowy Targ został(a) 

wybrany(a) ---------------------------------------------- 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były …….. osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział ...... osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła ...... %; 

 

h) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 46 - gmina Nowy Targ zostali wybrani: 
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- ŁUKASZ ZBIGNIEW, który otrzymał 34 głosów, 

- SZUMAL GABRIEL, który otrzymał 34 głosów;                 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 6625 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 52 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 0,78 %. 

 

i) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 47- gmina Ochotnica Dolna zostali 

wybrani: 

- WIATR LESZEK MARIAN, który otrzymał 17 głosów, 

- PISZCZEK WOJCIECH JÓZEF, który otrzymał 13 głosów, 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2145 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 18 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 0,84 %. 

 

j) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 48- gmina Raba Wyżna zostali wybrani: 

- CHLEBEK TADEUSZ, który otrzymał 12 głosów, 

- SULARZ ANDRZEJ JÓZEF, który otrzymał 11 głosów;            

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 3206 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 12 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 0,37 %. 

 

k) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 49 – miasto i gmina Rabka Zdrój 

została wybrana ZAJĄC ZOFIA, która  otrzymała  15 głosów, 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1846 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział  15 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 0,81 %; 

 

l) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 50 - gmina Spytkowice został wybrany 

GACEK KAZIMIERZ RYSZARD, który otrzymał  21 głosów, 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 851 osoby, a w głosowaniu 

wzięły udział  21  osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 2,47 %; 

 

m) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 51- gmina Szaflary zostali wybrani: 

- FATLA ZOFIA, która otrzymała 24 głosów, 

- KOS KATARZYNA, która otrzymała 18 głosów,          

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 385 osoby, a w głosowaniu 

wzięły udział 26 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 6,75 %. 

 

n) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 52 – miasto i gmina Szczawnica został 

wybrany ZACHWIEJA KAROL MAREK, który otrzymał 8 głosów, 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 789 osoby, a w głosowaniu 

wzięły udział 8 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 1,01 %; 
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6) Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie   brzeski 

 

a) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 53 – gmina Borzęcin zostali wybrani: 

 CURYŁO MARIAN, który otrzymał 52 głosów, 

 KWAŚNIAK ADAM, który otrzymał 72 głosów; 

 do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2397 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 119 osoby; 

 frekwencja wyborcza wyniosła 4,96 %. 

 

b) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 54 – gmina i miasto Brzesko zostali 

wybrani: 

 MRÓWKA KINGA, która otrzymała 21 głosów, 

 TOPOLSKI WOJCIECH, który otrzymał 23 głosów; 

 do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 4271 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 25 osoby; 

 frekwencja wyborcza wyniosła 0,59 %. 

 

c) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 55 – miasto i gmina Czchów zostali 

wybrani: 

 MALAGA WŁADYSŁAW, który otrzymał 33 głosów, 

 WRONA LESŁAW, który otrzymał 28 głosów; 

 do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2616 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 36 osoby; 

 frekwencja wyborcza wyniosła 1,38 %. 

 

d) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 56 – gmina Dębno zostali wybrani: 

 GRUSZKOWSKI MICHAŁ, który otrzymał 44 głosów, 

 KRAJ PAWEŁ, który otrzymał 40 głosów; 

 do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 3672 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 70 osoby; 

 frekwencja wyborcza wyniosła 1,91 %. 

 

e) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 57 – gmina Gnojnik zostali wybrani: 

 GAŁĘZIOWSKI WŁADYSŁAW, który otrzymał 11 głosów, 

 ZACZYŃSKI JAN, który otrzymał 13 głosów; 

 do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2300 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 17 osoby; 

 frekwencja wyborcza wyniosła 0,74 %. 

 

f) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 58 – gmina Iwkowa został wybrany 

SZOT STEFAN; 

 do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1575 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 13 osoby; 

 frekwencja wyborcza wyniosła 0,83 %; 
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g) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 59 – gmina Szczurowa zostali wybrani: 

 DYMON TOMASZ, który otrzymał 15 głosów, 

 SOLAK KONRAD, który otrzymał 18 głosów; 

 do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 4019 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 32 osoby; 

 frekwencja wyborcza wyniosła 0,80 %. 

 

 

7) Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie   dąbrowskim 

 

a) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 60 – gmina Bolesław została wybrana 

LUPA WIESŁAWA; która otrzymała 19 głosów, 

 do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1138 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 20 osoby; 

 frekwencja wyborcza wyniosła 1,76 %; 

 

b) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 61 – miasto i gmina Dąbrowa 

Tarnowska zostali wybrani: 

 KWIATKOWSKI TADEUSZ, który otrzymał 19 głosów, 

 TARASKA JÓZEFA, która otrzymała 41 głosów; 

 do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 3229 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 59 osoby; 

 frekwencja wyborcza wyniosła 1,83 %. 

 

c) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 62 – gmina Gręboszów zostali wybrani: 

 RUTA ANDRZEJ, który otrzymał 29 głosów, 

 SZCZAWIŃSKI DOMINIK, który otrzymał 32 głosów; 

 do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1614 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 34 osoby; 

 frekwencja wyborcza wyniosła 2,11 %. 

 

d) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 63 – gmina Mędrzechów został 

wybrany LIGUZ GRZEGORZ; który otrzymał 19 głosów; 

 do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1039 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 19 osoby; 

 frekwencja wyborcza wyniosła 1,83 %; 

 

e) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 64 – gmina Olesno zostali wybrani: 

 MORAWIEC JANUSZ, który otrzymał 22 głosów, 

 SNOPEK DARIUSZ, który otrzymał 18 głosów;  

 do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2074 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 22 osoby; 

 frekwencja wyborcza wyniosła 1,06 %. 
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f) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 65 – gmina Radgoszcz  zostali wybrani: 

 DOROŻ JÓZEF, który otrzymał 27 głosów, 

 WARIAS MARZENA, który otrzymał, 33 głosów; 

 do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2233 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 35 osoby; 

 frekwencja wyborcza wyniosła 1,57 %. 

g) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 66 – gmina Szczucin zostali wybrani: 

 CZECH TADEUSZ, który otrzymał 32 głosów, 

 KORCZAK ROMAN, który otrzymał 22 głosów; 

 do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 6569 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 38 osoby; 

 frekwencja wyborcza wyniosła 0,58 %. 

 

 

8) Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie   tarnowskim 

 

a) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 67 – miasto Tarnów został wybrany 

KOGUT MAREK; 

 do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1913 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 18 osoby; 

 frekwencja wyborcza wyniosła 0,94 %; 

 

b) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 68 – gmina Gromnik zostali wybrani: 

 CICHOWSKI CZESŁAW, który otrzymał 16 głosów, 

 ZAGÓRSKI PIOTR, który otrzymał 21 głosów; 

 do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1714 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 24 osoby; 

 frekwencja wyborcza wyniosła 1,40 %. 

 

c) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 69 - gmina Lisia Góra   zostali wybrani: 

 SCHAB JANUSZ, który otrzymał 18 głosów, 

 WAŁASZEK JANUSZ, który otrzymał 18 głosów; 

 do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 3387 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 22 osoby; 

 frekwencja wyborcza wyniosła 0,65 %. 

 

d) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 70 - gmina Pleśna zostali wybrani: 

 BISKUP MICHAŁ, który otrzymał 21 głosów, 

 BURNAT MAREK, który otrzymał 27 głosów; 

 do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2962 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 39 osoby; 

 frekwencja wyborcza wyniosła 1,32 %. 

 

e) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 71 – gmina Radłów zostali wybrani: 

 HANEK LESZEK, który otrzymał 10 głosów, 
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 KUSIOR STANISŁAW, który otrzymał 12 głosów; 

 do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2439 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 15 osoby; 

 frekwencja wyborcza wyniosła 0,62 %. 

 

f) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 72 - gmina i miasto Ryglice zostali 

wybrani: 

 AUGUSTYN PAWEŁ, który otrzymał 18 głosów, 

 AUGUSTYN TADEUSZ, który otrzymał 8 głosów; 

 do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2720 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 18 osób; 

 frekwencja wyborcza wyniosła 0,66 %. 

 

g) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 73 – gmina Rzepiennik Strzyżewski   

zostali wybrani: 

 KOPEK SŁAWOMIR, który otrzymał 11 głosów, 

 NIEMIEC PIOTR, który otrzymał 24 głosów; 

 do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2898 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 33 osoby; 

 frekwencja wyborcza wyniosła 1,14 %. 

 

h) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 74 – gmina Skrzyszów zostali wybrani: 

 MAZUR JÓZEF, który otrzymał 16 głosów, 

 TCHOŃ JULIAN, który otrzymał 13 głosów; 

 do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 3690 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 18 osoby; 

 frekwencja wyborcza wyniosła 0,49 %. 

 

i) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 75 - miasto i gmina Ciężkowice zostali 

wybrani: 

 FURTAK ROBERT, który otrzymał 46 głosów, 

 GNIADEK WALDEMAR, który otrzymał 11 głosów; 

 do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 3099 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 57 osób; 

 frekwencja wyborcza wyniosła 1,84 .%. 

 

j) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 76 – gmina Tarnów zostali wybrani: 

 IGNAC MAŁGORZATA, która otrzymała 50 głosów, 

 SZPAK ANNA, która otrzymała 49 głosów; 

 do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 3160 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 75 osoby; 

 frekwencja wyborcza wyniosła 2,37 %. 

 

k) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 77 - miasto i gmina Tuchów zostali 

wybrani: 
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 ŁĄCKI JERZY, który otrzymał 48 głosów, 

 SALOMON WŁADYSŁAW, który otrzymał 63 głosy; 

 do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 3061 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 93 osoby; 

 frekwencja wyborcza wyniosła 3,04 %. 

 

l) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 78 - gmina Wierzchosławice został 

wybrany BIENIAŚ MAREK.; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1324 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 26 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 1,96 %; 

 

ł) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 79 - gmina Wietrzychowice został(a) 

wybrany DUDA GRZEGORZ; 

 do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1065 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 130 osoby; 

 frekwencja wyborcza wyniosła 12,21 %; 

 

m) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 80 – miasto i gmina Wojnicz zostali 

wybrani: 

 KRZEMIŃSKI MICHAŁ, który otrzymał 17 głosów, 

 NOSEK ANDRZEJ, który otrzymał 20 głosów; 

 do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 3360 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 20 osoby; 

 frekwencja wyborcza wyniosła 0,60 %. 

 

n) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 81- miasto i gmina Zakliczyn zostali 

wybrani: 

 JASZCZUR JANUSZ, który otrzymał 38 głosów, 

 ZELEK JAN, który otrzymał 51 głosów; 

 do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 3521 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 86 osoby; 

 frekwencja wyborcza wyniosła 2,44 %. 

 

o) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 82 – miasto i gmina Żabno zostali 

wybrani: 

 RZEPKA ANDRZEJ, który otrzymał 23 głosów; 

 WÓJCIK TADEUSZ, który otrzymał 25 głosów, 

 do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 3318 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 34 osoby; 

 frekwencja wyborcza wyniosła 1,02 %. 

 

p) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 182-  gmina Szerzyny zostali wybrani: 

 BOCHENEK WIESŁAW, który otrzymał 16 głosów, 

 MITORAJ MICHAŁ, który otrzymał 24 głosy; 
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 do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 3277 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 40 osoby; 

 frekwencja wyborcza wyniosła 1,22 %. 

 

 

9) Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie   wielickim 

 

a) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 83 - gmina Biskupice został wybrany 

KYRC STANISŁAW.KAZIMIERZ; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były  1296  osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział    28   osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła   2,16  .%; 

 

b)w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 84 - gmina Gdów   zostali wybrani: 

- JAGŁA STANISŁAW, który  otrzymał   41  głosów, 

- MIGDAŁ JAN  który otrzymał   31    głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były  4791   osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział  48 .osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła   1  .%. 

 

c) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 85 - gmina Kłaj został(a) wybrany(a) 

KALICKI WITOLD; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były   1374  . osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział   10   osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła  0,73  %; 

 

d) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 86 – miasto i gmina Niepołomice   

zostali wybrani: 

- SZEWCZYK ZUZANNA, który  otrzymał  21  głosów,                   

- SOŁKOWSKI MARIAN, która otrzymała  9  głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były  2528  osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział  26 .osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła . 1,03  %. 

 

e) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 87 -  miasto i gmina Wieliczka   zostali 

wybrani: 

- STROJNA CECYLIA, który otrzymał  16 głosów, 

- BROZEK ALOJZY  , która otrzymała  16  głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 3238 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 17 .osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 0,53  %. 

 

 

10) Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie   chrzanowskim 
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a)w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 88 – miasto i gmina Alwernia   zostali 

wybrani: 

- .MAJCHROWSKI EDWARD, który(a) otrzymał(a)   18  głosów, 

- BUDZYŃSKI ANDRZEJ, który(a) otrzymał(a) .. 17 ... głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były .. 1485 .. osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział .. 19 .osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła .. 1,28  ..%. 

 

b) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 89 - gmina Babice został(a) wybrany 

TATAR MARIUSZ 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były .1460.. osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział .53. osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła .3,63..%; 

 

c) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 90 – miasto i gmina Chrzanów został 

wybrany KAMIENIARZ JACEK.;                     

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były .1467.. osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział ..12.. osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła .0,82..%; 

 

d) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 91 – miasto i gmina Libiąż został(a) 

wybrany(a) TYRAŃSKI PIOTR; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ..1030 . osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział .. 22... osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła . 2,14  .%; 

 

e) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 92 – miasto i gmina Trzebinia   zostali 

wybrani: 

- NIEWIEDZIAŁ JAN , która otrzymała 44 głosów, 

- NOWORYTA KAZIMIERZ., który otrzymał . 40  głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były  946  osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział ..73..osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 7,72..%. 

 

 

11) Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie   miechowskim 

 

a) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 93 - gmina Charsznica  zostali wybrani: 

- BANACH MIECZYSŁAW , który  otrzymał  22 głosów, 

- NIEWIARA JAN, który  otrzymał   22   głosy; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2687 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 43 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła  1,6 %. 

 

b)w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 94 - gmina Gołcza  zostali wybrani: 

- STUDZIŃSKA IWONA, który  otrzymała    24   głosy, 
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- NOWAK JACEK JAN,  który  otrzymał   16    głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2907 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział  32  osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła  1,1 %. 

 

c) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 95 - gmina Kozłów   zostali wybrani: 

- PROKOP – PAŁKA MAGDALENA  który(a) otrzymał(a) 90 głosów, 

- DANIOŁ EWA który(a) otrzymał(a) 84 głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2752 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział  174 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła  6,32 %. 

 

d) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 96 - gmina Książ Wielki   zostali 

wybrani: 

- MUSIAŁ JAROSŁAW, który(a) otrzymał(a) 70 głosów, 

- BOLIGŁOWA MAREK, który(a) otrzymał(a)  50  głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2428 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział  93 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła  3,83 %. 

 

e) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 97 – miasto i gmina Miechów  zostali 

wybrani: 

- WŁUDARZ  ANDRZEJ, który(a) otrzymał(a) 118 głosów, 

- NOWAKOWSKA MARTA  który(a) otrzymał(a)  82 głosy; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione był 5153 osoby, a w głosowaniu 

wzięły udział  193 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła  3,75 %. 

 

f) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 98 - gmina Racławice   zostali wybrani: 

- JĘDRUCH  RUSZARD., który otrzymał    82 głosy,               

- PLACEK GRZEGORZ, który  otrzymał 79 głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1463 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 193 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła  13,19 %. 

 

g) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 99 - gmina Słaboszów   zostali wybrani: 

- NOWAK STANISŁAW, który(a) otrzymał(a) 26 głosów, 

- WŁUDARZ PAWEŁ, który(a) otrzymał(a)   13  głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1035 osoby, a w 

głosowaniu wzięło udział 29 osób; 

- frekwencja wyborcza wyniosła    2,80 .%. 

 

 

12) Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie   olkuskim 
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a) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 100 – miasto  Bukowno została 

wybrana    …KAPKOWSKA HALINA KAROLINA…..    ; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były .233 . osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział ... 7 .. osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła ..3,00 ...%; 

 

b) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 101 - gmina Bolesław został wybrany 

…ĆWIĘCZEK MIROSŁAW.  ;                           

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ..746 . osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział . 27 . osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła .. 3,62 ..%; 

 

c) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 102- gmina Klucze  zostali wybrani: 

- ADAMSKA AGNIESZKA.MAGDALENA, który otrzymał .. 29 .. głosów, 

- SZATAN TADEUSZ.., który otrzymał .. 61 .. głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były .. 2968 ... osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział ..63.osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła ..... 2,12 ..%. 

 

d) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 103- miasto i gmina Olkusz   zostali 

wybrani: 

- .....TOMSIA GRZEGORZ......., który(a) otrzymał(a) .. 20.. głosów, 

- ....TRACZ ROBERT ANTONI....., który(a) otrzymał(a) .. 21. głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ...2921 ... osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział .......34 ...osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła ...1,16..%. 

 

e) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 104- gmina Trzyciąż  zostali wybrani: 

-ADAMCZYK STANISŁAW, CZESŁAW, który otrzymał .30. głosów, 

-  GORAJ PIOTR , który  otrzymał  37. głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2859.. osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 54  osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła  1,89...%. 

 

f) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 105- miasto i gmina Wolbrom   zostali 

wybrani: 

- ŻUCHOWICZ PIOTR., który(a) otrzymał(a) .. 31. głosów, 

- .ŁYSEK JÓZEF .., który(a) otrzymał(a) .. 20... głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ..5295.. osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział ..35....osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 0,66 .%. 

 

 

13) Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie   oświęcimskim 
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a) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 106 – miasto  Oświęcim został(a) 

wybrany(a) GAŁUSZKA MAREK JAN; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były   492    osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 5 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła  1,02 %; 

 

 

b) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 107 - gmina Oświęcim  zostali wybrani: 

PŁOSZCZYCA KRYSTIAN STANISŁAW, który(a) otrzymał(a) 13 głosów, 

- ...................---......................................., który(a) otrzymał(a) ..... głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były  2226 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 13 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła  0,58 %. 

 

c)  w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 108 – miasto i  gmina Brzeszcze 

został(a) wybrany(a) --------------------------; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były .....             osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział ..              . osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła ..                        ...%; 

 

d) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 109 – miasto i gmina Chełmek 

został(a) wybrany(a) ------------------------------- 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ...                 .. osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział .....                   osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła ....                  ...%; 

 

e) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 110 - gmina Kęty   zostali wybrani: 

- PROCNER WOJCIECH JANUSZ, który(a) otrzymał(a) 31 głosów, 

- SARKA PAWEŁ, który(a) otrzymał(a) 33 głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2225 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 33 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 1,48 %. 

 

f) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 111 - gmina Osiek został(a) 

wybrany(a) NAKONIECZNY PIOTR; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1401 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 10 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 0,71 %; 

 

g) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 112 - gmina Polanka Wielka został(a) 

wybrany(a) DZIUBA JANUSZ; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 947 osoby, a w głosowaniu 

wzięły udział 15 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 1,58 %; 
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h) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 113 - gmina Przeciszów został(a) 

wybrany(a) CAŁUS KAZIMIERZ PAWEŁ; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1213 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 23 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 1,90 %; 

 

i) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 114 – miasto i gmina Zator  

 został(a) wybrany(a) JEZIERSKI DAWID GRZEGORZ; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 3834 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 18 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 0,47 %; 

 

 

14) Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie   suskim 

 

a) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 115 - gmina Budzów został(a) 

wybrany(a) KRUŹLAK CZESŁAW; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2068 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział    31  osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 1,50 %; 

 

b) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 116 - gmina Bystra Sidzina został(a) 

wybrany(a) TOTOŚ JANINA; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1788 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 58 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 3,24 %; 

 

c) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 117 – miasto  Jordanów został(a) 

wybrany(a) KSIĄŻEK JÓZEF; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 650 osoby, a w głosowaniu 

wzięły udział 30 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 4,62 %; 

 

d) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 118 - gmina Jordanów   zostali 

wybrani: 

-GRUBAREK HALINA ANIELA, który(a) otrzymał(a) 11 głosów, 

-MEDES JANUSZ, który(a) otrzymał(a) 9 głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1991 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 14 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 0,70 %. 

 

e) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 119 – miasto i gmina Maków 

Podhalański   zostali wybrani: 

- KUDZIA STANISŁAW, który(a) otrzymał(a) 22 głosów, 

- KOZIEŁ STANISŁAW, który(a) otrzymał(a) 12 głosów; 
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- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2923 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 43 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 1,47 %. 

 

f) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 120 - gmina Stryszawa   zostali 

wybrani: 

- MISKA HELENA, który(a) otrzymał(a) 32 głosów, 

- ŚWIERKOSZ GRAŻYNA, który(a) otrzymał(a) 29 głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 3508 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 58 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 1,65 %. 

 

g) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 121 - gmina Zawoja   zostali wybrani: 

-.KUDZIA SŁAWOMIR KRZYSZTOF, który(a) otrzymał(a) 20 głosów, 

-ŻYWICA ZOFIA, który(a) otrzymał(a) 20 głosów 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2288 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 25 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 1,09 %. 

 

h) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 122- gmina Zembrzyce został(a) 

wybrany(a) CZAICKI RYSZARD; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1227 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 108 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 8,80 %; 

 

i) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 123 - gmina Sucha Beskidzka został(a) 

wybrany(a) LISTWAN EWA; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 641 osoby, a w głosowaniu 

wzięły udział 19 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 2,96 %; 

 

 15) Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie   wadowickim 

 

a)w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 124 – miasto i gmina Andrychów   

zostali wybrani: 

- BURY ALEKSANDRA,  który(a) otrzymał(a) 14 głosów, 

- ………-----------…………….      który(a) otrzymał(a) ......... głosów 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 3228 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 14 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 0,43 %. 

 

b) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 125 - gmina Brzeźnica   zostali 

wybrani: 

- MORAWA ŁUKASZ, który(a) otrzymał(a) 5 głosów, 

- PACUŁT KAZIMIERZ, który(a) otrzymał(a) 13 głosów; 
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- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2946 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 13 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 0,44 %. 

 

c) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 126 – miasto i gmina Kalwaria 

Zebrzydowska  zostali wybrani: 

-KRZESZOWSKA–MIROCHA JOLANTA IRENA, który(a) otrzymał(a)5 głosów, 

-ODROBINA PAWEŁ ANDRZEJ, który(a) otrzymał(a) 4 głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2957 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 5 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 0,17 %. 

 

d) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 127 - gmina Lanckorona został(a) 

wybrany(a) PRZYWARA ANASTAZJA ANIELA 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1141 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 11 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 0,96 %; 

 

e) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 128 - gmina Mucharz został(a) 

wybrany(a) BEDNARCZYK MARIA; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 717 osoby, a w głosowaniu 

wzięły udział 17 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 2,37 %; 

 

f) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 129 - gmina Spytkowice został(a) 

wybrany 

 -KOZIOŁ PAWEŁ, który(a) otrzymał(a) 14 głosów, 

- WRONA ANDRZEJ, który(a) otrzymał(a) 19 głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2151 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 21 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 0,98 %; 

 

g) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 130 - gmina Stryszów został(a) 

wybrany(a) SZKUT TADEUSZ; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2044 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 12 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 0,59 %; 

 

h) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 131 - gmina Tomice został(a) 

wybrany(a) SPISAK  ZBIGNIEW ANDRZEJ; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1306 osoby, a w głosowaniu 

wzięły udział 10 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 0,77 %; 

 

i) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 132 – miasto i gmina Wadowice   zostali 

wybrani: 
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- DĄBROWSKI STANISŁAW JAN, który(a) otrzymał(a) 3 głosów, 

- KLAJA TERESA, który(a) otrzymał(a) 15 głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 3034 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 15 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 0,49 %. 

 

j) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 133- gmina Wieprz   zostali wybrani: 

- SERWIN PAWEŁ ROBERT, który(a) otrzymał(a) 16 głosów, 

- SOKOŁOWSKA EWA MIECZYSŁAWA, który(a) otrzymał(a) 17 głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2474 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 21 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 0,85 %. 

 

 

16) Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie   gorlickim 

 

a) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 134 – miasto i gmina Biecz zostali 

wybrani: 

- LENARD KRZYSZTOF PIOTR,  który otrzymał 91 głosów,             

- ŻURAD PIOTR,  który otrzymał  74 głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 3727 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 157 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 4,21 %. 

 

b) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 135 - gmina Bobowa został wybrany 

MAGIERA JÓZEF GRZEGORZ , który otrzymał  22 głosy;            

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2207 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 22 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 1,00  %; 

 

c) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 136 – miasto Gorlice został wybrany 

GORZKOWICZ ROMAN Jan; który otrzymał  9 głosów;            

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 792 osoby, a w głosowaniu 

wzięły udział 9 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 1,14 %; 

 

d) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 137 - gmina Gorlice zostali wybrani: 

- MICHALIK MARIA, która otrzymała 7 głosów,                 

- STASZYŃSKA MONIKA ALICJA, która otrzymała 7 głosów,  

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2861 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 8 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 0,28  %. 

 

e) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 138 - gmina Lipinki zostali wybrani: 

- KRÓLIKOWSKI EUGENIUSZ, który otrzymał 17 głosów,               

- TYLAWSKI ANDRZEJ JÓZEF, który otrzymał 15 głosów;     
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- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1841 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 17 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 0,92 %. 

 

f) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 139 - gmina Łużna zostali wybrani: 

- RAFA LESZEK, który otrzymał 14 głosów; 

- STĘPIEŃ MIROSŁAW, który otrzymał 12 głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1995 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 15 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 0,75 %. 

 

g) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 140 - gmina Moszczenica został 

wybrany BRACH GRZEGORZ; który otrzymał 13 głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1509 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 13 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 0,86 %; 

 

h) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 141 - gmina Ropa został wybrany  

- KORZEŃ JAN; który otrzymał 21 głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 963 osoby, a w głosowaniu 

wzięły udział 21 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 2,18 %; 

 

i) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 142 - gmina Sękowa zostali wybrani: 

- KRUPA JACEK, który otrzymał 39 głosów,        

- CZAJKA MARIA DANIELA, która otrzymała 35 głosów;       

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1482 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 56 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 3,78  %. 

 

j) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 143 - gmina Uście Gorlickie zostali 

wybrani: 

- WOŹNIAK GRZEGORZ JAN, który otrzymał 82 głosy; 

- REGIEC JAN , który otrzymał 71 głosów;       

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1877 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 149 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 7,94 %. 

 

17) Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie   limanowskim 

 

a) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 144- gmina Dobra zostali wybrani: 

- CYGAL MARIA AGNIESZKA, która otrzymała 16 głosów, 

- DROŻDŻ WACŁAW, który otrzymał 29 głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2422 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 53 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 2,19  %. 
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b) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 145 - gmina Jodłownik zostali wybrani: 

- GRUCEL BRONISŁAW, który otrzymał 25  głosów, 

- RYMARCZYK STEFAN, który otrzymał 20 głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2616 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 27 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 1,03  %. 

c) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 146 - gmina Kamienica został 

wybrany RUTKA EUGENIUSZ, który otrzymał  21 głosów, 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2157 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 21 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 0,97  %; 

 

d)  w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 147 - gmina Laskowa zostali wybrani: 

- JONIEC MARIA TERESA, która otrzymała 26 głosów, 

- LUKSA STANISŁAW ROMAN, który otrzymał 25 głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1896 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 45 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 2,37  %. 

 

e) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 148 - gmina Tymbark został wybrany 

PACH JAN, który  otrzymał  11 głosów, 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1078 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 19 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 1,76 %; 

 

f) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 149 - gmina Łukowica zostali wybrani: 

- HEBDA FRANCISZEK STANISŁAW, który otrzymał 18 głosów, 

- NOWOGÓRSKI ANDRZEJ, który otrzymał 17 głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2531 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 27 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 1,07 %. 

 

g) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 150 – miasto Mszana Dolna został 

wybrany DUDZIK STANISŁAW ANDRZEJ, który otrzymał 12 głosów, 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 598 osoby, a w głosowaniu 

wzięły udział 12 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 2,01 %; 

 

h) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 151 - gmina Mszana Dolna zostali 

wybrani: 

- NAWARA WOJCIECH, który otrzymał 11 głosów, 

- TRYBUS ANDRZEJ, który otrzymał 4  głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 4321 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 11 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 0,25 %. 
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i) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 152 – gmina Słopnice został wybrany 

WÓJTOWICZ JÓZEF MARCIN, który  otrzymał  74 głosy, 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1346 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 116 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 8,62 %; 

 

j) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 153 – gmina Niedźwiedź został 

wybrany KOCHNIARCZYK JAN STANISŁAW, który otrzymał 34 głosy, 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1832 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 34 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 1,86 %; 

 

k) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 154 – miasto Limanowa został 

wybrany LEŚNIK LESZEK, który  otrzymał  9 głosów,  

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 892 osoby, a w głosowaniu 

wzięły udział 9 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 1,01%; 

 

l) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 155 - gmina Limanowa zostali wybrani: 

- BUGAJSKA WIESŁAWA JÓZEFA, która otrzymała 98 głosów, 

- FRĄCZEK ANTONI WOJCIECH, który otrzymał 59 głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 6883 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 194 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 2,82 %. 

 

18) Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie   myślenickim 

 

a) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 156 – miasto i gmina Dobczyce została 

wybrana DŁUGOPOLSKA ZOFIA;  

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ..1670.. osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział ...7. osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła ...0,42..%; 

 

b) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 157 – gmina  Lubień został(a) 

wybrany  BOGACZ TADEUSZ MAREK 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1757 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział  53 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła   3,02   %; 

 

c) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 158 – miasto i gmina Myślenice   zostali 

wybrani: 

- WIERCIAK WŁADYSŁAW HENRYK, który(a) otrzymał(a)  6 . głosów, 

- .DOMANUS GRAŻYNA , który(a) otrzymał(a)   9   głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2792 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział  9 osoby; 
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- frekwencja wyborcza wyniosła .0,32..%. 

 

d) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 159 - gmina Pcim został wybrany 

…MIROCHNA  JÓZEF JACEK….; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ..1905. osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział ..10  osób; 

- frekwencja wyborcza wyniosła ..0,52   %; 

 

e) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 160 - gmina Raciechowice   zostali 

wybrani: 

- MAJKA JOLANTA , która  otrzymała 9   głosów, 

-DŁUGOPOLSKI MARIUSZ . , który otrzymał  5. głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1863 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 16.osób; 

- frekwencja wyborcza wyniosła .0,86..%. 

 

f) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 161 - gmina Siepraw został(a) 

wybrany   …LENCZOWSKI JAN MAREK . 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1376.. osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 18.. osób; 

- frekwencja wyborcza wyniosła …1,31..%; 

 

g) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 162 – miasto i gmina  Sułkowice 

został  wybrany  …------…..; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ..----.. osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział .----.. osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła ..------..%; 

 

h) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 163 – gmina Tokarnia została  

wybrana …SPYRKA ZOFIA …. 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ..2133 . osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział ...10  osób; 

- frekwencja wyborcza wyniosła . 0,47 .%; 

 

i) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 164 – gmina  Wiśniowa został wybrany   

…MORYC URSZULA….; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były .. 1957 . osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział ..36 .. osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła .1,84..%; 

 

 

19) Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie   nowosądeckim 

 

a) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 165 – miasto Nowy Sącz został 

wybrany WOLAK  MARIAN, który  otrzymał  8 głosów, 
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- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 872  osoby, a w głosowaniu 

wzięły udział 8 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 0,92 %; 

 

b) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 166 - gmina Chełmiec został wybrany:  

- ORACZ JERZY JAN, który otrzymał 14 głosów; 

- ……----……… który otrzymał ………głosów 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 4065 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 14 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 0,34 %. 

 

c) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 167 - gmina Gródek n/Dunajcem   

zostali wybrani: 

- PĘKAŁA KRZYSZTOF KAZIMIERZ, który otrzymał 48  głosów, 

-  BABIARCZYK BOGUMIŁA, która otrzymała 23 głosy; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2347 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 64 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 2,73 %. 

 

d) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 168 – miasto Grybów został wybrany 

GRUCA MARIUSZ, który otrzymał 32 głosów, 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 474 osoby, a w głosowaniu 

wzięły udział 61 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 12,87 %; 

 

 

e) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 169 - gmina Grybów zostali wybrani: 

- GRUCA JAN, który otrzymał 75 głosów, 

- WOJTAROWICZ MATEUSZ, który otrzymał 75 głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 5762 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 150 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 2,60 %. 

 

f) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 170 - gmina Kamionka Wielka został 

wybrany MARSZAŁEK ANTONI, który otrzymał 134 głosy, 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1383 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 168 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 12,15 %; 

 

g) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 171 - gmina Korzenna zostali wybrani: 

- KANTOR FRANCISZEK, który otrzymał 239 głosów; 

- KLIMEK JAN, który otrzymał 234 głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 3373 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 323 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 9,58 %. 
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h) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 172 – miasto i gmina Krynica Zdrój  

zostali wybrani: 

- NOWAK JOLANTA, która otrzymała 19 głosów, 

- STASIK MATEUSZ, który otrzymał 28 głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1594 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 29 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 1,82 %. 

 

i) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 173 - gmina Łabowa został wybrany 

SOŁTYS ALEKSANDER, który otrzymał 7 głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1162 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 7 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 0,60 %; 

 

j) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 174 - gmina Łącko zostali wybrani: 

- JAWOR MARCIN , który otrzymał 98 głosów,              

- KURZEJA KRZYSZTOF JAKUB, który otrzymał 62 głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 3857 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 165 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 4,28 %.  

 

k) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 175 - gmina Łososina Dolna zostali 

wybrani: 

- KMIECIK MARIA, która otrzymała 17 głosów, 

- KUŹMA MAREK, który otrzymał 9 głosów; 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2623 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 18 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 0,69 %. 

 

l) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 176 miasto i gmina Uzdrowiskowa 

Muszyna ostała wybrana JAKIEL ELŻBIETA, która otrzymała 24 głosy, 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1252 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 24 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 1,92 %; 

 

ł) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 177 - gmina Nawojowa został wybrany 

MIREK JÓZEF, który otrzymał 28 głosów, 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1211 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 28 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 2,31 %; 

 

m) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 178 – miasto i gmina Piwniczna 

Zdrój został wybrany ŻYWCZAK JAN, który otrzymał 59 głosów,  

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1386 osoby, a w 

głosowaniu wzięły udział 59 osoby; 

- frekwencja wyborcza wyniosła 4,26 %; 






