
Komisja Wojewódzka 
w  Krakowie 

 

PROTOKÓŁ WYNIKÓW WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH  
MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ 

PRZEPROWADZONYCH W DNIU    3 KWIETNIA 2011 r. 

I 

 
1. Ustalenia wyników wyborów do rad powiatowych Małopolskiej Izby 
Rolniczej dokonano w dniu 8 kwietnia 2011r. na podstawie protokołów 
wyników głosowania i wyników wyborów otrzymanych od 177 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).52.451 
osób, 
b) karty do głosowania wydano .790 osobom, 
c) oddano głosów (liczba kart wyjętych  z urny) 789., 
   w tym: 
   - głosów ważnych oddano 790, 
   - głosów nieważnych oddano 8., 
d) w głosowaniu wzięło udział 1,51.% uprawnionych do głosowania, 
 
2) w Powiecie  proszowickim 
a) uprawnionych do głosowania było (liczba osób  umieszczonych w spisach).15500 
osób, 
b) karty do głosowania wydano 366 osobom, 
c) oddano głosów (liczba kart wyjętych  z urny) .366., 
   w tym: 
   - głosów ważnych oddano     362,   
   - głosów nieważnych oddano   4, 
d) w głosowaniu wzięło udział  2,36  % uprawnionych do głosowania, 
 
3) w Powiecie  tatrzańskim 
a) uprawnionych do głosowania było (liczba osób  umieszczonych w spisach).12 154 
osób, 
b) karty do głosowania wydano 165 osobom, 
c) oddano głosów (liczba kart wyjętych  z urny) 165 , 
   w tym: 
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   - głosów ważnych oddano 164, 
   - głosów nieważnych oddano 1, 
d) w głosowaniu wzięło udział 1,36 % uprawnionych do głosowania, 
 
4) w Powiecie  bocheńskim 
a) uprawnionych do głosowania było (liczba osób  umieszczonych w 
spisach).20.248osób, 
b) karty do głosowania wydano 291 osobom, 
c) oddano głosów (liczba kart wyjętych  z urny) 291 
   w tym: 
   - głosów ważnych oddano .290, 
   - głosów nieważnych oddano 1, 
d) w głosowaniu wzięło udział 1,44.% uprawnionych do głosowania, 
 
5) w Powiecie  nowotarskim 
a) uprawnionych do głosowania było (liczba osób  umieszczonych w spisach).33 326 
osób, 
b) karty do głosowania wydano 473 osobom, 
c) oddano głosów (liczba kart wyjętych  z urny) 473, 
   w tym: 
   - głosów ważnych oddano 472, 
   - głosów nieważnych oddano 1, 
d) w głosowaniu wzięło udział 1,42 % uprawnionych do głosowania, 
 
6) w Powiecie  brzeskim 
a) uprawnionych do głosowania było (liczba osób  umieszczonych w spisach)18.202 
osób, 
b) karty do głosowania wydano 377 osobom, 
c) oddano głosów (liczba kart wyjętych  z urny) 377, 
   w tym: 
   - głosów ważnych oddano 376, 
   - głosów nieważnych oddano 1, 
d) w głosowaniu wzięło udział 2,07% uprawnionych do głosowania, 
 
7) w Powiecie  dąbrowskim 
a) uprawnionych do głosowania było (liczba osób  umieszczonych w spisach) 14.184 
osób, 
b) karty do głosowania wydano 528 osobom, 
c) oddano głosów (liczba kart wyjętych  z urny) 528, 
   w tym: 
   - głosów ważnych oddano 527, 
   - głosów nieważnych oddano 1, 
d) w głosowaniu wzięło udział 3,72% uprawnionych do głosowania, 
 
8) w Powiecie  grodzkim i ziemskim tarnowskim 
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a) uprawnionych do głosowania było (liczba osób  umieszczonych w spisach)48.119 
osób, 
b) karty do głosowania wydano 976 osobom, 
c) oddano głosów (liczba kart wyjętych  z urny) 976, 
   w tym: 
   - głosów ważnych oddano 974, 
   - głosów nieważnych oddano 2., 
d) w głosowaniu wzięło udział 2,03% uprawnionych do głosowania, 
 
9) w Powiecie  wielickim 
a) uprawnionych do głosowania było (liczba osób  umieszczonych w spisach).12736  
osób, 
b) karty do głosowania wydano 323 osobom, 
c) oddano głosów (liczba kart wyjętych  z urny) 323, 
   w tym: 
   - głosów ważnych oddano 318, 
   - głosów nieważnych oddano 5, 
d) w głosowaniu wzięło udział 2,53% uprawnionych do głosowania, 
 
10) w Powiecie  chrzanowskim 
a) uprawnionych do głosowania było (liczba osób  umieszczonych w spisach)3043 
osób, 
b) karty do głosowania wydano 90 osobom, 
c) oddano głosów (liczba kart wyjętych  z urny) .90., 
   w tym: 
   - głosów ważnych oddano 90., 
   - głosów nieważnych oddano 0, 
d) w głosowaniu wzięło udział 2,95.% uprawnionych do głosowania, 
 
11) w Powiecie  miechowskim 
a) uprawnionych do głosowania było (liczba osób  umieszczonych w spisach).16.065. 
osób, 
b) karty do głosowania wydano ..509.. osobom, 
c) oddano głosów (liczba kart wyjętych  z urny) ....509.., 
   w tym: 
   - głosów ważnych oddano ..515.., 
   - głosów nieważnych oddano ..2..., 
d) w głosowaniu wzięło udział .3,2..% uprawnionych do głosowania, 
 
12) w Powiecie  olkuskim 
a) uprawnionych do głosowania było (liczba osób  umieszczonych w spisach)16.415 
osób, 
b) karty do głosowania wydano 788  osobom, 
c) oddano głosów (liczba kart wyjętych  z urny) 788., 
   w tym: 
   - głosów ważnych oddano 780, 
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   - głosów nieważnych oddano 8, 
d) w głosowaniu wzięło udział 4,78 % uprawnionych do głosowania, 
 
13) w Powiecie  oświęcimskim 
a) uprawnionych do głosowania było (liczba osób  umieszczonych w spisach).10.707 
osób, 
b) karty do głosowania wydano ..142 osobom, 
c) oddano głosów (liczba kart wyjętych  z urny) 142, 
   w tym: 
   - głosów ważnych oddano 139, 
   - głosów nieważnych oddano 3, 
d) w głosowaniu wzięło udział 1,33.% uprawnionych do głosowania, 
 
14) w Powiecie  suskim 
a) uprawnionych do głosowania było (liczba osób  umieszczonych w spisach).16.879 
osób, 
b) karty do głosowania wydano 348 osobom, 
c) oddano głosów (liczba kart wyjętych  z urny) 348, 
   w tym: 
   - głosów ważnych oddano 348, 
   - głosów nieważnych oddano ..........., 
d) w głosowaniu wzięło udział 2,06 % uprawnionych do głosowania, 
 
15) w Powiecie  wadowickim  
a) uprawnionych do głosowania było (liczba osób  umieszczonych w spisach).32.373 
osób, 
b) karty do głosowania wydano 230 osobom, 
c) oddano głosów (liczba kart wyjętych  z urny) .230, 
   w tym: 
   - głosów ważnych oddano 229, 
   - głosów nieważnych oddano 1, 
d) w głosowaniu wzięło udział 0,71% uprawnionych do głosowania, 
 
16) w Powiecie  gorlickim 
a) uprawnionych do głosowania było (liczba osób  umieszczonych w spisach) 18 142 
osób, 
b) karty do głosowania wydano 248 osobom, 
c) oddano głosów (liczba kart wyjętych  z urny) 248, 
 
   w tym: 
   - głosów ważnych oddano 247, 
   - głosów nieważnych oddano 1, 
d) w głosowaniu wzięło udział 1,37 % uprawnionych do głosowania, 
 
 
 



5 
 

17) w Powiecie  limanowskim 
a) uprawnionych do głosowania było (liczba osób  umieszczonych w 
spisach)27170osób, 
b) karty do głosowania wydano 536 osobom, 
c) oddano głosów (liczba kart wyjętych  z urny) 536, 
   w tym: 
   - głosów ważnych oddano 536, 
   - głosów nieważnych oddano 0, 
d) w głosowaniu wzięło udział 1,97 % uprawnionych do głosowania, 
 
18) w Powiecie  myślenickim 
a) uprawnionych do głosowania było (liczba osób  umieszczonych w spisach)19.885 
osób, 
b) karty do głosowania wydano 243 osobom, 
c) oddano głosów (liczba kart wyjętych  z urny) 245, 
   w tym: 
   - głosów ważnych oddano 240, 
   - głosów nieważnych oddano .5, 
d) w głosowaniu wzięło udział 1,22 % uprawnionych do głosowania, 
 
19) w Powiecie  grodzkim i ziemskim nowosądeckim 
a) uprawnionych do głosowania było (liczba osób  umieszczonych w spisach)33380 
osób, 
b) karty do głosowania wydano 948 osobom, 
c) oddano głosów (liczba kart wyjętych  z urny) 948, 
 
   w tym: 
   - głosów ważnych oddano 1020, 
   - głosów nieważnych oddano 6, 
d) w głosowaniu wzięło udział 2,84 % 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 ..5545.. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział  28. osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła …0,50….. %; 
 
b) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 2 - gmina Czernichów   zostali 
wybrani: 
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- BOROŃ KRZYSZTOF ,   który  otrzymał  ....16..... głosów, 
- KONIK MARIAN ANDRZEJ,  który otrzymał   ...10.. głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ...2943.. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ....17...osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła .0,58..%. 
 
c) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 3 - gmina Igołomia - Wawrzeńczyce  
zostali wybrani: 
- BOLIGŁOWA STEFAN JAN, który(a) otrzymał(a) 11 głosów, 
- ZAJĄC ZBIGMIEW WOJCIECH, który(a) otrzymał(a) 15 głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2320 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 16 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła    0,69  %. 
 
d) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 4 - gmina Iwanowice   zostali wybrani: 
- ZBIGNIEW TOMASZEK ANTONI, który(a) otrzymał(a) ..100. głosów, 
- PATOŁA DIONIZY  JAN, który(a) otrzymał(a) 59 głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 3537 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział .164 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła .....4,63..%. 
 
e) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 5 - gmina Jerzmanowice - Przeginia   
zostali wybrani: 
- KALETA ZOFIA,   która otrzymała 10. głosów, 
- PĘGIEL CZESŁAW , który  otrzymał  15 głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były .2785 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 19 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła .0,68%. 
 
f) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 6 - gmina Kocmyrzów- Luborzyca   
zostali wybrani: 
- KACZMARCZYK LESZEK, który(a) otrzymał(a)  47   głosów, 
- SZOPA CZESŁAW., który(a) otrzymał(a) 43 głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były .3402 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział   91  osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 2,67 %. 
 
g) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 7 –gmina Krzeszowice   zostali 
wybrani: 
-    WÓJCIK ZYGMUNT ZBIGNIEW., który  otrzymał 29 głosów, 
-   STĘPIEŃ  DANIEL, który otrzymał 23  głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2920 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział .29.osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ...0,99....%. 
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h)w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 8 - gmina Liszki   zostali wybrani: 
-   TROJAN DANUTA  , który otrzymał 19 głosów, 
-   WĄSIK JÓZEF, który  otrzymał  11  głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 3439 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział .19.osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 0,55 %. 
 
i) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 9 - gmina Michałowice   zostali 
wybrani: 
- PLUCIŃSKI JERZY, który(a) otrzymał(a) 24 głosów,                  
- KOŚNIK JAN, który(a) otrzymał(a) 20 głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były .2575 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział  26 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła  1,01%. 
 
j)  w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 10 - gmina Mogilany został wybrany     
JUREK JÓZEF; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1967 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział  11 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła .0,56.%; 
 
k)   w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 11 - gmina Skała   zostali wybrani: 
-  ROSA ZBIGNIEW MIKOŁAJ, który(a) otrzymał(a) 24  głosów, 
- NATKANIEC JACEK, który(a) otrzymał(a) 21  głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 3890 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 29.osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 0,75%. 
 
l) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 12 - gmina Skawina zostali wybrani: 
- OPRYCHAŁ JÓZEF, który(a) otrzymał(a) ....36..... głosów, 
- PITUCH JÓZEF, który(a) otrzymał(a) ..28... głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ........2996......... osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ......37....osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ....1,23.......%. 
 
m) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 13 - gmina Słomniki   zostali wybrani: 
- GRZEGORZ PŁAŻEK, który(a) otrzymał(a) 56 głosów, 
- BOJARSKI PIOTR JAN, który(a) otrzymał(a) 53   głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 4062 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział . 108  osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła   2,66%. 
 
n) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 14 - gmina Sułoszowa   zostali wybrani: 
- GORAJCZYK ZBIGNIEW, który(a) otrzymał(a) ....44..... głosów, 
- WOSZCZEK ADAM., który(a) otrzymał(a) ..24... głosów; 
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- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2039 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ....68..osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ..3,33..%. 
 
o)  w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 15 - gmina Świątniki Górne został 
wybrany  THIER MAREK 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były   396  osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ..7. osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ..1,77..%; 
 
p) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 16 - gmina Wielka Wieś został  
wybrany  JANECKA KRYSTYNA 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2364 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ...41.. osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ...1,73..%; 
 
r ) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 17 – gmina  Zabierzów   zostali 
wybrani: 
- WALCZOWSKI TADEUSZ, który  otrzymał ....51..... głosów, 
- BARAN JÓZEF , który otrzymał...49.. głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były .....2423.... osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ....58....osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła .....2,39....%. 
 
s)  w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 18 - gmina   Zielonki  zostali wybrani: 
- CHLUDEK  ADAM, który otrzymał ..21. głosów, 
- ...................----...................., który(a) otrzymał(a) ...-.. głosów;                  
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ...2848... osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ..21.....osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ....0,74.....%. 
 
 
 
 2) Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie   proszowickim 
 
 
a) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 19 - gmina Proszowice zostali wybrani: 
- BARBARA GACEK , który otrzymał     48    głosów, 
- EDWARD FRYT, który  otrzymał    31  głosów; 
                    
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 3631 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział     68    osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 1,87  %. 
 
b) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 20 - gmina Koniusza   zostali wybrani: 
- KAZIMIERZ WIŚNIEWICZ, który(a) otrzymał(a) 10   głosów, 
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-  MIECZYSŁAW SZOPA  , który(a) otrzymał(a)    5  głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 3404 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział   14.osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła    0,41.%. 
 
c) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 21 - gmina Koszyce  zostali wybrani: 
-   KOPYTKIEWICZ  SZCZEPAN -ROMAN, która otrzymała .33. głosów, 
-   JOLANTA CIOCHOŃ, który   otrzymał   26   głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 3372. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 57osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 1,69.%. 
 
d) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 22 - gmina Nowe Brzesko  zostali 
wybrani: 
- .CIESIELSKI KRZYSZTOF SŁAWOMIR, który  otrzymał 29 głosów, 
- SIWEK KRZYSZTOF  ., który  otrzymał  24 głosów;                   
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2165 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 29.osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 1,34.%. 
 
e) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 23 - gmina Pałecznica  zostali wybrani: 
-WÓJCIK ADAM  WOJCIECH , która otrzymała.   167głosów, 
-  WÓJCIK  MICHAŁ MAREK., który  otrzymał   104głosów;                    
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1175  osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 175   osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 14,89 %. 
 
f) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 24 - gmina Radziemice   zostali 
wybrani: 
-GAWEŁ ŁUKASZ ARTUR, który otrzymał   21   głosów, 
-MOLONG ZDZISŁAW MARIAN, który otrzymał   17 głosów;                    
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1753 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 23.osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 1,31.%. 
 
 
 
3) Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie   tatrzańskim 
 
a) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 25 - gmina Biały Dunajec została 
wybrana PAWLIKOWSKA JANINA MARIA ; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2013 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 14 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 0,69 %; 
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b) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 26 - gmina Bukowina Tatrzańska 
zostali wybrani: 
- ZARĘBCZAN KATARZYNA MARIA, która  otrzymała  50 głosów, 
- BUDZ JAN, który  otrzymał 36 głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 3440 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 84 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 2,44.%. 
 
c) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 27- gmina Kościelisko został(a) 
wybrany  ŁUSZCZEK STANISŁAW; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2077 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 39 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 1,88 %; 
 
d) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 28 - gmina Poronin został(a) wybrany   
ZUBEK ANNA JANINA 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2734 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 11 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 0,40 %; 
 
e) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 29 - miasto Zakopane został(a) 
wybrany   MIGIEL WOJCIECH; 
 - do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1890 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 17 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 0,90.%; 
 
 
 
4) Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie   bocheńskim 
 
a) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 30 – miasto Bochnia został(a) 
wybrany(a) ...BERETA ZYGMUNT...; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ..875... osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział .14... osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ...1,6.%; 
 
b) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 31 - gmina Bochnia   zostali wybrani: 
- ..KAZIMIERZ GUT.., który(a) otrzymał(a) ..9. głosów, 
- ..-..............-----...................., który(a) otrzymał(a) ..... głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były .5405.. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ..9...osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ....0,16....%. 
 
c) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 32 - gmina Drwinia   zostali wybrani: 
- ...KOTOWICZ ROMAN....., który(a) otrzymał(a) .26. głosów, 
- ..GUZIK JÓZEF.., który(a) otrzymał(a) ..18.. głosów;                    
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- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ..1610.... osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ....26....osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ...1,61....%. 
 
d) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 33 - gmina Lipnica Murowana 
został(a) wybrany(a) ..HERÓD ADAM....; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ..1530. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ..110.. osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ..7,18..%; 
 
e)w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 34 - gmina Łapanów   zostali wybrani: 
- .ZDEBSKI MARIUSZ.., który(a) otrzymał(a) ..18. głosów, 
- ..WŁUDYKA DARIUSZ.., który(a) otrzymał(a) ..14... głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ...2333.. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ..20....osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła .....0,85......%. 
 
f)w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 35 – miasto i gmina Nowy Wiśnicz   
zostali wybrani: 
- ..NABIELEC TERESA.., który(a) otrzymał(a) .48.. głosów,                   
- ...DŻWIGAJ WIESŁAW.., który(a) otrzymał(a) ..27... głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ....3009... osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ..62...osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ....2,06.....%. 
 
g)w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 36 - gmina Rzezawa   zostali wybrani: 
- ...IGNACY GRZEGORZ .., który(a) otrzymał(a) ..16.. głosów, 
- .SYNOWIEC EWELINA .., który(a) otrzymał(a) ...15.. głosów;                    
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były .2688.. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ..16...osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ..0,59...%. 
 
h) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 37 - gmina Trzciana został(a) 
wybrany(a) ...KUKLA- KURCZAK MARIA..; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były .1639. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział .14.. osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła .0,85.%; 
 
i) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 38 - gmina Żegocina został(a) 
wybrany(a) .ROZUM JAN.; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były .1159.. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział .20.. osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła .1,72..%; 
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5) Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie   nowotarskim 
 

a) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 39 - gmina Czarny Dunajec   zostali 
wybrani: 
- SOLARCZYK JAN, który(a) otrzymał(a) 79 głosów,                 
- JÓZEFEK LUDWINA, który(a) otrzymał(a) 49  głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 6442 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 110.osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 1,71.%. 
 
b) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 40 - gmina Czorsztyn został(a) 
wybrany(a) OLEJARZ JAN.; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1504 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 33 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 2,19 %; 
 

 
c) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 41 - gmina Jabłonka   zostali wybrani: 
- BUDZIŃSKI JAN Kazimierz, który(a) otrzymał(a) 15 głosów, 
- MACHAJ JÓZEF , który(a) otrzymał(a) 15 głosów;                    
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 5065 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 20 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 0,39.%. 
 
d) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 42 - gmina Krościenko n/ Dunajcem 
został(a) wybrany(a) MAJERCZAK ROBERT.; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 938 osoby, a w głosowaniu 
wzięły udział 12 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 1,28 %; 
 
e) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 43 - gmina Lipnica Wielka został(a) 
wybrany(a) KULIGA EMILIA; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1267 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 70 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 5,52 %; 
 
f) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 44- gmina Łapsze Niżne   zostali 
wybrani: 
- NOWAK JÓZEF , który(a) otrzymał(a) 28 głosów,             
- BRYJA JAN, który(a) otrzymał(a) 27 głosów;                    
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 4239 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 32 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 0,75 %. 
 
g) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 45 – miasto  Nowy Targ został(a) 
wybrany(a) …………….---………………… 
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- 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: 
- ŁUKASZ ZBIGNIEW PAWEŁ, który(a) otrzymał(a) 14 głosów, 
- BUŁA STANISŁAW HENRYK, który(a) otrzymał(a) 13 głosów;                    
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 4610 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 32 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 0,69 %. 
 
i) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 47- gmina Ochotnica Dolna   zostali 
wybrani: 
- WIATR LESZEK, który(a) otrzymał(a) 20 głosów, 
- CHROBAK JÓZEF, który(a) otrzymał(a) 12 głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2510 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 39 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 1,55 %. 
 
j) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 48- gmina Raba Wyżna   zostali 
wybrani: 
- WOJDYŁA STANISŁAW  który(a) otrzymał(a) 9 głosów, 
- SULARZ ANDRZEJ JÓZEF  który(a) otrzymał(a) 5 głosów;                    
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 3087 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 9osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 0,29%. 
 
 
k)  w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 49 – miasto i gmina Rabka został(a) 
wybrany(a) ZAJĄC ZOFIA; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1506 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział  11 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 0,73 %; 
 
l) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 50 - gmina Spytkowice został(a) 
wybrany(a) GACEK KAZIMIERZ; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 966 osoby, a w głosowaniu 
wzięły udział  17  osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 1,76 %; 
 
m) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 51- gmina Szaflary   zostali wybrani: 
- KOS KATARZYNA, który(a) otrzymał(a) 43 głosów,                   
- WRÓBEL STANISŁAW , który(a) otrzymał(a) 16 głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 424 osoby, a w głosowaniu 
wzięły udział 61osoby; 
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- frekwencja wyborcza wyniosła 14,38%. 
 
n) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 52 - miasta Szczawnica został(a) 
wybrany(a) ZACHWIEJA KAROL MAREK; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 768 osoby, a w głosowaniu 
wzięły udział 27 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 3,52 %; 
 
 

 
6) Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie   brzeski 

 
a) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 53 - gmina Borzęcin   zostali wybrani: 
- ..LATOCHA TOMASZ.., który(a) otrzymał(a) ..50.. głosów,                   
- ..CURYŁO MARIAN.., który(a) otrzymał(a) .44.... głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były .2450.. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ..83...osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ..3,38....%. 
 
b) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 54 - gmina  i miasto Brzesko   zostali 
wybrani: 
- ..GARGUL MICHAŁ.., który(a) otrzymał(a) .24... głosów, 
- ..GRODNY JÓZEF ., który(a) otrzymał(a) ..24.. głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ..4087.. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ...31..osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ..0,75....%. 
 
c)w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 55 – miasto i gmina Czchów   zostali 
wybrani: 
- ..SUMEK MIECZYSŁAW., który(a) otrzymał(a) .37.. głosów, 
- ..WRONA LESŁAW.., który(a) otrzymał(a) ..31... głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ...1973.... osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ...39....osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ....1,97..%. 
 
d) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 56 - gmina Dębno   zostali wybrani: 
- ....KRAJ PAWEŁ..., który(a) otrzymał(a) .....62.... głosów,                   
- ..WOŁEK PIOTR.., który(a) otrzymał(a) ...52.. głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ..1695... osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ...111...osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ...6,54.....%. 
 
e) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 57 - gmina Gnojnik   zostali wybrani: 
- ...GAŁĘZIOWSKI WŁADYSŁAW., który(a) otrzymał(a) .....11.... głosów,                   
- ..ZACZYŃSKI JAN., który(a) otrzymał(a) ...13.. głosów; 
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- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ..2191.. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ..16..osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ..0,73.%. 
 
f) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 58 - gmina Iwkowa został(a) 
wybrany(a) .PŁAWECKI KRZYSZTOF; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ..1607.. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ...14. osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła .0,87.%; 
 
g) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 59 - gmina Szczurowa   zostali 
wybrani: 
- ..RÓZYCKI KAZIMIERZ..., który(a) otrzymał(a) ....35..... głosów, 
- ..DYMON TOMASZ.., który(a) otrzymał(a) ..32... głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ...4199.. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział .83..osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ....1,97..%. 

 
 

7) Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie   dąbrowskim 
 
a) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 60 - gmina Bolesław został(a) 
wybrany(a) ...LUPA WIESŁAWA...;                              
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ..1074.. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ..57.. osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ...5,30...%; 
 
 
b) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 61-  miasto i gmina Dąbrowa 
Tarnowska   zostali wybrani: 
- ..KWIATKOWSKI TADEUSZ..., który(a) otrzymał(a) ..16.. głosów,                   
- ..ŚWIATEK  JACEK., który(a) otrzymał(a) ...15.. głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ..3959. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ...18..osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ...0,45...%. 
 
 
c) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 62 - gmina Gręboszów   zostali 
wybrani: 
- ..DUBIEL STANISŁAW., który(a) otrzymał(a) ...87. głosów,                   
- ..RUTA ANDRZEJ.., który(a) otrzymał(a) ...81.. głosów;                   
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ..752.... osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ...113...osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ...15,02....%. 
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d) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 63 - gmina Mędrzechów został(a) 
wybrany(a) ..KOZIOŁ KAZIMIERZ...;                              
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ..1025.. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ..118.. osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ..11,51..%; 
 
e) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 64 - gmina Olesno   zostali wybrani: 
- ...MORAWIEC JANUSZ., który(a) otrzymał(a) ....56..... głosów, 
- ...SNOPEK DARIUSZ...., który(a) otrzymał(a) ...45.. głosów;                    
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ..1753 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ...57...osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ..3,25..%. 
 
f) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 65 - gmina Radgoszcz  zostali wybrani: 
- ...DOROŻ JÓZEF .., który(a) otrzymał(a) ....19..... głosów, 
- ...WARIAS MARZENA .., który(a) otrzymał(a) ...13.. głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ...2825....... osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział .....19......osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ....0,67...%. 
 
g) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 66 - gmina Szczucin   zostali wybrani: 
- ..KORCZAK ROMAN., który(a) otrzymał(a) ...87...... głosów, 
- ..BEŁZOWSKI TOMASZ.., który(a) otrzymał(a) ..78... głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ...2796... osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ....146...osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ...5,22.....%. 
 
 
8) Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie   tarnowskim 
 
a) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 67 - miasto Tarnów został(a) 
wybrany(a) ..MARIA WILCZYŃSKA.; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ..1594.. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ..16... osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ...1,00..%; 
 
b) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 68 - gmina Gromnik   zostali wybrani: 
- DĘBOSZ HENRYK., który(a) otrzymał(a) ..21. głosów, 
- ..KOZŁOWSKI STANISŁAW.., który(a) otrzymał(a) ..21... głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ..2177.. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ....27...osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ....1,24...%. 
 
b)w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 69 - gmina Lisia Góra   zostali wybrani: 
- ..SCHAB JANUSZ.., który(a) otrzymał(a) ....39..... głosów, 
- ...WAŁASZEK JANUSZ.., który(a) otrzymał(a) ..35... głosów; 



17 
 

- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ...4005... osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ..72...osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ....1,79..%. 
 
c)w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 70 - gmina Pleśna   zostali wybrani: 
- ..SAWCZAK ANETA.., który(a) otrzymał(a) ...41. głosów, 
- ...MAJOREK JAN., który(a) otrzymał(a) ..36... głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ..2901.. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ..86...osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ....2,96....%. 
 
d)w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 71 - gmina Radłów   zostali wybrani: 
- ..KUSIOR STANISŁAW.., który(a) otrzymał(a) ....26..... głosów,                  
- ...HANEK LESZEK.., który(a) otrzymał(a) ..23... głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ..2484.. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ...44....osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ...1,77...%. 
 
e) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 72 - gmina i miasto Ryglice   zostali 
wybrani: 
- ...AUGUSTYN PAWEŁ, który(a) otrzymał(a) ....40..... głosów, 
- ...AUGUSTYN TADEUSZ..., który(a) otrzymał(a) ..17... głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ...2785.. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ...40...osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ...1,43.%. 
 
f) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 73- gmina Rzepiennik Strzyżewski   
zostali wybrani: 
- ..JAROCHA ANDRZEJ., który(a) otrzymał(a) 51 głosów, 
- .NIEMIEC PIOTR., który(a) otrzymał(a) 48 głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były .2970. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział .119.osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ...4,00%. 
 
g) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 74- gmina Skrzyszów   zostali wybrani: 
- TCHOŃ JULIAN, który(a) otrzymał(a) 57  głosów, 
- MAZUR JÓZEF, który(a) otrzymał(a) 55 głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 3752  osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział .96 .osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 2,55.%. 
 
h) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 75- miasto i gmina Ciężkowice   zostali 
wybrani: 
- RUTKA WALDEMAR, który(a) otrzymał(a) 54 głosów, 
- HARAF ROMUALD, który(a) otrzymał(a) ...41.. głosów; 
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- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były .3064 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 83 .osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 2,70.%. 
 
i) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 76- gmina Tarnów   zostali wybrani: 
- .KUBALA JAN, który(a) otrzymał(a) .14 głosów, 
- IGNAC MAŁGORZATA, który(a) otrzymał(a) ..11... głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ...3128. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 23  osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 0,73 %. 
 
j)w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 77- miasto i gmina Tuchów   zostali 
wybrani: 
- NOWAK JANUSZ., który(a) otrzymał(a) .....17.... głosów, 
- SKRUCH JACEK., który(a) otrzymał(a) ...15.. głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ...3447.. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział .22.osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła .........0,63%. 
 
k) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 78 - gmina Wierzchosławice został(a) 
wybrany(a) .BIENIAŚ MAREK.; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ..1851. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ....18............. osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ....0,97..%; 
 
l) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 79 - gmina Wietrzychowice został(a) 
wybrany(a) .DUDA GRZEGORZ; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ......1051.......... osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział .........56........ osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ........5,32.......%; 
 
m) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 80 - miasto i gmina Wojnicz   zostali 
wybrani: 
- ..NOWAK STANISŁAW .., który(a) otrzymał(a) ....13..... głosów, 
- .ŻABIŃSKI STANISŁAW , który(a) otrzymał(a) ...9.. głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ..3352.. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ....15...osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ...0,44.%. 
 
n) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 81- miasto i gmina Zakliczyn   zostali 
wybrani: 
- WYPASEK ZDZISŁAW, który(a) otrzymał(a) ...64...... głosów, 
- JASZCZUR JANUSZ, który(a) otrzymał(a) ...63.. głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ...2938. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ..64...osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ..2,17..%. 
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o) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 82- miasto i  gmina Żabno   zostali 
wybrani: 
- WÓJCIK TADEUSZ., który(a) otrzymał(a) ....83..... głosów, 
- .RZEPKA  ANDRZEJ ., który(a) otrzymał(a) ..63... głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ...3313.. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział .104..osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ..3,13..%. 
 
p)  w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 182-  gmina Szerzyny   zostali 
wybrani: 
- MITORAJ MICHAŁ.., który(a) otrzymał(a) ...46...... głosów, 
- STĘŻOWSKI KRZYSZTOF, który(a) otrzymał(a) ...45.. głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ...3307.. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ..91..osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 2,75.%. 
 
 
9) Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie   wielickim 
 
a) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 83 - gmina Biskupice został wybrany 
KYRC STANISŁAW.; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2155  osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział   216  osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 10,02.%; 
 
b)w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 84 - gmina Gdów   zostali wybrani: 
- JAGŁA STANISŁAW, który  otrzymał  39 głosów, 
- MIGDAŁ JAN  który otrzymał 30  głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 3375 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 47.osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła   1,39 .%. 
 
c) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 85 - gmina Kłaj został(a) wybrany(a) 
KALICKI WITOLD; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1417. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział  8  osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 0,56 %; 
 
d) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 86 – miasto i gmina Niepołomice   
zostali wybrani: 
- SZEWCZYK ZUZANNA, który  otrzymał  25 głosów,                   
- SOŁKOWSKI MARIAN, która otrzymała 15  głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2127 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 29 .osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła .1,36  %. 
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e) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 87 -  miasto i gmina Wieliczka   zostali 
wybrani: 
- STROJNA CECYLIA, który otrzymał 17  głosów, 
- BROZEK ALOJZY  , która otrzymała 14 głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 3662 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 23 .osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 0,62 %. 
 

 
 

10) Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie   chrzanowskim 
 
a)w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 88 – miasto i gmina Alwernia   zostali 
wybrani: 
- .MAJCHROWSKI EDWARD, który(a) otrzymał(a) 22 głosów, 
- BUDZYŃSKI ANDRZEJ, który(a) otrzymał(a) ..17... głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ..1503.. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ..26..osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ..1,72..%. 
 
b) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 89 - gmina Babice został(a) wybrany 
…------………………… 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ....-------... osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział .....--.... osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ....--....%; 
 
c) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 90 – miasto i gmina Chrzanów została 
wybrana ……----………….;                     
- 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 91 – miasto i gmina Libiąż został(a) 
wybrany(a) TYRAŃSKI PIOTR; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ...937. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ..43... osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła .4,59.%; 
 
e) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 92 – miasto i gmina Trzebinia   zostali 
wybrani: 
- GĄSIOR JERZY , która otrzymała 19 głosów, 
- SZCZYGIEŁ STANISŁAWA., który otrzymał .13 głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 603 osoby, a w głosowaniu 
wzięły udział ..21..osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ...3,48...%. 
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11) Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie   miechowskim 
 
a) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 93 - gmina Charsznica   zostali 
wybrani: 
- …BANACH MIECZYSŁAW , który  otrzymał  ..13. głosów, 
-…JODŁOWSKI STANISŁAW.., który  otrzymał . 12. głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ..2693.. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ..13..osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ..0,48.%. 
 
b)w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 94 - gmina Gołcza  zostali wybrani: 
- …NOWAK JACEK JAN, który  otrzymał .16.. głosów, 
- …STUDZIŃSKI ANDRZEJ HENRYK …,  który  otrzymał  .22. głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były .2972.. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ..30...osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ....1,12...%. 
 
c) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 95 - gmina Kozłów   zostali wybrani: 
- ....DANIOŁ EWA......, który(a) otrzymał(a) ...26. głosów, 
- ............----------...................., który(a) otrzymał(a) ..-.. głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były .2936. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ...26..osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła .....0,88...%. 
 
d) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 96 - gmina Książ Wielki   zostali 
wybrani: 
- ...MUSIAŁ JAROSŁAW....., który(a) otrzymał(a) ..81.. głosów, 
- ..BOLIGŁOWA MAREK.., który(a) otrzymał(a) ..75 . głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ..2424... osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ...161....osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ...6,64  .%. 
 
e) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 97 – miasto i gmina Miechów  zostali 
wybrani: 
- ...WŁUDARZ  ANDRZEJ.., który(a) otrzymał(a) ..74.. głosów, 
- ...CZARNECKI TOMASZ...., który(a) otrzymał(a) .35. głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ..2457. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział .106.....osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ..4,31..%. 
 
f) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 98 - gmina Racławice   zostali wybrani: 
- JĘDRUCH  RUSZARD.., który otrzymał ..42. głosów,               
 - PLACEK GRZEGORZ., który  otrzymał .31. głosów; 
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- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były .1436.. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział .70.osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ...4,87..%. 
 
g) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 99 - gmina Słaboszów   zostali wybrani: 
- CABAJ CZESŁAW..., który(a) otrzymał(a) ..49....... głosów, 
- .NOWAK STANISŁAW., który(a) otrzymał(a) ..45... głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ..1147.. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ..103...osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ......8,99...%. 
 

 
 

12) Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie   olkuskim 
 
a) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 100 – miasto  Bukowno została 
wybrana    …KAPKOWSKA HALINA KAROLINA…..    ; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były .267. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ...10.. osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ..3,74...%; 
 
b) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 101 - gmina Bolesław został wybrany 
…ĆWIĘCZEK MIROSŁAW.  ;                           
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ..864. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział .62. osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ..7,2..%; 
 
c) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 102- gmina Klucze  zostali wybrani: 
- …ADAMSKA AGNIESZKA., który otrzymał ..82.. głosów, 
- …SZRENIAWA PIOTR.., który otrzymał ..76... głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ..3059... osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ...158..osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła .....5,2..%. 
 
d) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 103- miasto i gmina Olkusz   zostali 
wybrani: 
- .....TOMSIA GRZEGORZ......., który(a) otrzymał(a) ..176.. głosów, 
- ....MĄCZKA GRZEGORZ....., który(a) otrzymał(a) ..65. głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ...3952... osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział .......272...osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ......6,9.....%. 
 
e) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 104- gmina Trzyciąż  zostali wybrani: 
- …ADAMCZYK STANISŁAW., który otrzymał ..22.. głosów, 
-  DOMAGAŁA ZBIGNIEW , który  otrzymał  ...21.. głosów; 
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- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ....3026... osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział .......23........osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ......0,8....%. 
 
f) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 105- miasto i gmina Wolbrom   zostali 
wybrani: 
- ...MAŚLISZ STANISŁAW...., który(a) otrzymał(a) ..115. głosów, 
- ...GARDEŁA STANISŁAW.., który(a) otrzymał(a) ..105... głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ....5247.. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ......263....osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ....5,0...%. 
 

 
13) Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie   oświęcimskim 
 
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 534 osoby, a w głosowaniu 
wzięły udział ..5.. osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 1,07..%; 
 
 
b) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 107 - gmina Oświęcim   zostali 
wybrani: 
- .JANUS ANIELA ANN , który(a) otrzymał(a)       7   głosów, 
- ...................---............................................................, który(a) otrzymał(a) ..... głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były .2470. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ....7..osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła .........0,28...%. 
 
c)  w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 108 – miasto i  gmina Brzeszcze 
został(a) wybrany(a) .....SZCZERBOWSKI PRZEMYSŁAW   ......; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były .....16 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ..1354. osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ..1,18...%; 
 
d) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 109 – miasto i gmina Chełmek 
został(a) wybrany(a) .........PUCHAŁA PIOTR JANUSZ....; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ...234.. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział .....11 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ....4,70...%; 
 
e) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 110 - gmina Kęty   zostali wybrani: 
- ....PROCNER WOJCIECH JANUSZ ...., który(a) otrzymał(a) ..56.. głosów, 
- ......SARKA PAWEŁ..........., który(a) otrzymał(a) .56. głosów; 
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- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ....1950.. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział .....56.....osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła .......2,87......%. 
 
f) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 111 - gmina Osiek został(a) 
wybrany(a) .. NAKONIECZNY PIOTR....; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ....1453 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział .....23.. osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła .....1,58..%; 
 
g) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 112 - gmina Polanka Wielka 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 jednomandatowym okręgu wyborczym nr 113 - gmina Przeciszów został(a) 
wybrany(a) ......CAŁUS KAZIMIERZ PAWEŁ..........; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ....1217. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ....15. osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ....1,23..%; 
 
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 ..1495... osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ...9. osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ....0,60..%; 
 
 

 
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 ...1364. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział .....32 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ....2,34.%; 
 
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 ...1688. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ......79.. osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ....4,68..%; 
 
c) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 117 – miasto  Jordanów został(a) 
wybrany(a) KSIĄŻEK JÓZEF...; 
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- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ...668....... osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział .....12.... osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła .....1,8...%; 
 
d) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 118 - gmina Jordanów   zostali 
wybrani: 
-.FOLWARSKI HENRYK JAN......, który(a) otrzymał(a) ..6…. głosów, 
- .GRUBAREK HALINA ANIELA......, który(a) otrzymał(a) ..6. głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ....2178..... osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ........12.....osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ........0,55......%. 
 
e) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 119 – miasto i gmina Maków 
Podhalański   zostali wybrani: 
- .......KOZIEŁ STANISŁAW........, który(a) otrzymał(a) ...16... głosów, 
- ......KUDZIA STANISŁAW........, który(a) otrzymał(a) ..8.. głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były .....3711... osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ........18........osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ........0,49........%. 
 
f) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 120 - gmina Stryszawa   zostali 
wybrani: 
- .......MISKA HELENA......, który(a) otrzymał(a) ...19.... głosów, 
- ..ŚWIERKOSZ GRAŻYNA......, który(a) otrzymał(a) ..30.. głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ....3690.... osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ..........41......osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ........1,11.........%. 
 
g) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 121 - gmina Zawoja   zostali wybrani: 
-.ŻYWICA ZBIGNIEW JERZY......., który(a) otrzymał(a) ...8.... głosów, 
.....................---------.---......., który(a) otrzymał(a) ....... głosów 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ......2046... osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ........8........osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ......0,39........%. 
 
h) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 122- gmina Zembrzyce został(a) 
wybrany(a) .....CZAICKI RYSZARD.......; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ....944... osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ...109...... osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ....11,55......%; 
 
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 .....590. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział .....37..... osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ....6,27.....%; 
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 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) ......... głosów, 
- ………-----------…………….      który(a) otrzymał(a) ......... głosów 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ....2554.... osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział .........25.......osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ..........0,98........%. 
 
b) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 125 - gmina Brzeźnica   zostali 
wybrani: 
- HYLA JACEK..............., który(a) otrzymał(a) ...12... głosów, 
-.PACUŁT KAZIMIERZ........., który(a) otrzymał(a) ..15.. głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ......510.... osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ............17......osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła .......3,33.......%. 
 
c) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 126 – miasto i gmina Kalwaria 
Zebrzydowska  zostali wybrani: 
-KRZESZOWSKA–MIROCHA JOLANT IRENA. ,który(a) otrzymał(a)24 głosów, 
- .ODROBINA PAWEŁ ANDRZEJ..., który(a) otrzymał(a) .18.... głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były .......2696... osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział .........25.....osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ..........0,93.......%. 
 
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 .....1590.. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ......7.... osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ....0,44.....%; 
 
e) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 128 - gmina Mucharz został(a) 
wybrany(a)....BEDNARCZYK MARIA...........................; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ....705.. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział .....28... osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ...3,97...%; 
 
f) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 129 - gmina Spytkowice został(a) 
wybrany 
 - .....FRYC KAZIMIERZ JÓZEF...., który(a) otrzymał(a) ..35.... głosów, 
- ...WRONA ANDRZEJ......, który(a) otrzymał(a) ..38. głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ....2547.. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział .....71.... osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ...2,79.....%; 
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g) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 130 - gmina Stryszów został(a) 
wybrany(a) ...SZKUT TADEUSZ.........; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były .....1270... osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ......15... osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła .....1,18....%; 
 
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 ....1343 osoby, a w głosowaniu 
wzięły udział .....17 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ......1,26...%; 
 
i) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 132 – miasto i gmina Wadowice   zostali 
wybrani: 
- ....WACŁAWSKA JÓZEFA...., który(a) otrzymał(a) ...8... głosów, 
- ...KUBATA MAREK........, który(a) otrzymał(a) .8. głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ....16677... osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ...........8......osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła .........0,048.......%. 
 
j) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 133- gmina Wieprz   zostali wybrani: 
- .......SERWIN PAWEŁ ROBERT ........., który(a) otrzymał(a) .....14.. głosów, 
- ........WÓJCIK JAN STANISŁAW........, który(a) otrzymał(a) ...13 głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ......2481.. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział .............17...osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ........0,69.........%. 
 
 
 
16) Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie   gorlickim 
 
a) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 134 – miasto i gmina Biecz   zostali 
wybrani: 
- WSZOŁEK HALINA  który(a) otrzymał(a) 22 głosów,                 
- KOSIBA WACŁAW ADAM który otrzymał  15 głosów;                    
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 3501 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 23 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 0,66 %. 
 
b) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 135 - gmina Bobowa został(a) 
wybrany(a) MAGIERA JÓZEF GRZEGORZ , który otrzymał  26 głosów                              
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2060 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 26 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 1,26 %; 
 



28 
 

c) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 136 – miasto Gorlice został(a) 
wybrany(a)  PIANOWSKA KRYSTYNA , JADWIGA; który(a) otrzymał  5 głosów                        
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 762 osoby, a w głosowaniu 
wzięły udział 5 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 0,66 %; 
 
d) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 137 - gmina Gorlice   zostali wybrani: 
- MICHALIK MARIA , który(a) otrzymał(a) 10 głosów,                
- STASZYŃSKA MONIKA ALICJA, który(a) otrzymał(a) 10 głosów;                    
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2925 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 10 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 0,34 %. 
 
e) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 138 - gmina Lipinki  zostali wybrani: 
- TYLAWSKI ANDRZEJ JÓZEF, który(a) otrzymał(a) 25 głosów,                 
- KRÓLIKOWSKI EUGENIUSZ  który(a) otrzymał(a) 17 głosów;                  
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1847 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 31 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 1,68 %. 
 
f) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 139 - gmina Łużna  zostali wybrani: 
- RAFA LESZEK, który(a) otrzymał(a) 9 głosów, 
- ZIĘBA GRZEGORZ , który(a) otrzymał(a) 5 głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1820 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 11 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 0,60 %. 
 
g) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 140 - gmina Moszczenica został(a) 
wybrany(a) BRACH GRZEGORZ JÓZEF; który otrzymał  14głosów 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1361 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 14 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 1,03%; 
 
h) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 141 - gmina Ropa został(a) 
wybrany(a) KORZEŃ JAN; który otrzymał  12  głosów 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 928 osoby, a w głosowaniu 
wzięły udział 12 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 1,29 %; 
 
i) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 142 - gmina Sękowa   zostali wybrani: 
- SKUBA EDWARD, który(a) otrzymał(a) 35 głosów,                   
- KRUPA JACEK, który(a) otrzymał(a) 29 głosów;                    
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 959 osoby, a w głosowaniu 
wzięły udział 71 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 7,40 %. 
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j) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 143 - gmina Uście Gorlickie   zostali 
wybrani: 
- WASULA PIOTR, który(a) otrzymał(a) 45 głosów,                   
- BOLDYS PIOTR, który(a) otrzymał(a) 40 głosów;                   
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1979 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 45 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 2,27%. 
 

 
17) Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie   limanowskim 
 
a) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 144- gmina Dobra   zostali wybrani: 
- DROŻDŻ WACŁAW , który otrzymał 36 głosów, 
- LISZKA MARIA TERESA, który(a) otrzymał(a) 45 głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 3149 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 47 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 1,49 %. 
 
b) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 145 - gmina Jodłownik   zostali 
wybrani: 
- DZIEDZIC STANISŁAW, który otrzymał 9  głosów, 
- RYMARCZYK STEFAN, który otrzymał 6 głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2166 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 9 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 0,42 %. 
 
c) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 146 - gmina Kamienica został 
wybrany RUTKA EUGENIUSZ; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1350 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 13 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 0,96 %; 
 
d)  w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 147 - gmina Laskowa   zostali wybrani: 
- JONIEC MARIA TERESA., który(a) otrzymał(a) 33 głosów, 
- SZEWCZYK IRENA MARIA, który(a) otrzymał(a) 31 głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2005 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 70 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 3,49 %. 
 
e) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 148 - gmina Tymbark został wybrany 
PUCHAŁA JÓZEF; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 912 osoby, a w głosowaniu 
wzięły udział 20 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 2,19 %; 
 
f) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 149 - gmina Łukowica   zostali wybrani: 
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- HEBDA FRANCISZEK STANISŁAW, który otrzymał 25 głosów, 
- NOWOGÓRSKI ANDRZEJ, który otrzymał 17 głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2686 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 26 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 0,97 %. 
 
g) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 150 – miasto Mszana Dolna został 
wybrany DUDZIK STANISŁAW ANDRZEJ; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 594 osoby, a w głosowaniu 
wzięły udział 33 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 5,55%; 
 
h) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 151 - gmina Mszana Dolna  zostali 
wybrani: 
- NAWARA WOJCIECH, który otrzymał 14 głosów, 
- POPŁAWSKA GENOWEFA, który(a) otrzymał(a) 13 głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 3970 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 15 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 0,38 %. 
 
i) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 152 – gmina Słopnice został wybrany 
WÓJTOWICZ JÓZEF MARCIN; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1317 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 92 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 6,99%; 
 
j) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 153 – gmina  Niedźwiedź został 
wybrany KOCHNIARCZYK JAN STANISŁAW; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1431 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 20 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 1,40 %; 
 
k) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 154 – miasto Limanowa został 
wybrany LEŚNIK LESZEK JAN; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 919 osoby, a w głosowaniu 
wzięły udział 12 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 1,31%; 
 
l) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 155 - gmina Limanowa   zostali 
wybrani: 
- KOSIARSKA ANNA, który(a) otrzymał(a) 118 głosów, 
- WIELOWSKA IRENA, który(a) otrzymał(a) 78 głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 6671 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 179 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 2,68 %. 
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18) Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie   myślenickim 
 
a) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 156 – miasto i gmina Dobczyce została 
wybrana ………--------…………………….;                        
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ....---..... osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział .....---.... osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła .....---..%; 
 
b) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 157 – gmina  Lubień został(a) 
wybrany  BOGACZ TADEUSZ MAREK 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1708 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 18osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 1,05 %; 
 
c) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 158 – miasto i gmina Myślenice   zostali 
wybrani: 
- WIERCIAK WŁADYSŁAW  HENRYK, który(a) otrzymał(a) 13. głosów, 
- .DOMANUS GRAŻYNA , który(a) otrzymał(a)   11. głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 4103 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział   21  osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ....0,51.....%. 
 
d) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 159 - gmina Pcim został wybrany 
…MIROCHNA  JÓZEF JACEK….; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ..1989. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ...6. osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ..0,30   %; 
 
e) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 160 - gmina Raciechowice   zostali 
wybrani: 
- …MAJKA JOLANTA , która  otrzymała 18  głosów, 
-DŁUGOPOLSKA ZOFIA . , który otrzymał ..  6... głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ..1992.. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ..21....osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ....1,05...%. 
 
 
f) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 161 - gmina Siepraw został(a) 
wybrany   …LENCZOWSKI JAN MAREK . 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ..1128. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział .15.. osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła .1,33..%; 
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g) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 162 – miasto i gmina  Sułkowice 
został  wybrany  …RUSEK JÓZEF…..; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ..1965.. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział .24.. osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ..1,22..%; 
 
h) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 163 – gmina Tokarnia została  
wybrana …SPYRKA ZOFIA …. 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ..5158. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ...8. osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła .0,16.%; 
 
i) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 164 – gmina  Wiśniowa został wybrany   
…MORYC URSZULA….; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były ..1842.. osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział ..130.. osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła ..7,06..%; 
 

 
 
 

19) Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie   nowosądeckim 
 
 
a) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 165 – miasto Nowy Sącz został 
wybrany WOLAK  MARIAN; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 940 - osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 24 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 2,55 %; 
 
b) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 166 - gmina Chełmiec   zostali wybrani: 
- MRÓZ ADAM PIOTR, który otrzymał  125 głosów, 
-  ORACZ JERZY JAN, który otrzymał 85 głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 4335 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 174 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 4,01 %. 
 
c) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 167 - gmina Gródek n/Dunajcem   
zostali wybrani: 
- SADŁOŃ PIOTR PAWEŁ, który otrzymał 13  głosów, 
-  WINIARSKI MICHAŁ JÓZEF, który otrzymał 14 głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1720 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 16 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 0,93 %. 
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d) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 168 – miasto  Grybów został wybrany 
KOSZYK ANTONI; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 603 osoby, a w głosowaniu 
wzięły udział 18 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 2,99 %; 
 
e) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 169 - gmina Grybów   zostali wybrani: 
- GRUCA JAN , który otrzymał 56 głosów, 
- OLSZANECKI KRZYSZTOF, który otrzymał 51 głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 4759 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 104 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 2,19 %. 
 
f) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 170 - gmina Kamionka Wielka został 
wybrany GIENIEC RAFAŁ.; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1402 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 62 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 4,42 %; 
 
g) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 171 - gmina Korzenna   zostali 
wybrani: 
- FILIPOWICZ TERESA MARIA, który(a) otrzymał(a) 59 głosów, 
- KANTOR FRANCISZEK , który otrzymał 62 głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2349 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 134 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 5,70 %. 
 
h) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 172 – miasto i gmina Krynica  zostali 
wybrani: 
- NOWAK JOLANTA , który(a) otrzymał(a) 14 głosów, 
- STASIK MATEUSZ, który otrzymał 26 głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1344 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 27 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 2,00 %. 
 
i) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 173 - gmina Łabowa został wybrany 
SOŁTYS ALEKSANDER; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1154 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 19 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 1,65 %; 
 
j) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 174 - gmina Łącko   zostali wybrani: 
- DYBIEC LEOPOLD, który otrzymał 50 głosów,                
- POTONIEC ROMAN, który otrzymał 68  głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 3727 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 80 osoby; 
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- frekwencja wyborcza wyniosła 2,15 %.  
 
k) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 175 - gmina Łososina Dolna  zostali 
wybrani: 
- KMIECIK MARIA, który(a) otrzymał(a) 14 głosów, 
- KUŹMA MAREK, który otrzymał 12 głosów; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2635 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 18 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 0,68 %. 
 
l) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 176 – miasto i gmina Muszyna został 
wybrany SOWA ALEKSANDER; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1324 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 17  osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 1,28 %; 
 
ł) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 177 - gmina Nawojowa został wybrany 
POŁUDNIAK STANISŁAW 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1229 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 88 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 7,16 %; 
 
m) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 178 – miasto i gmina Piwniczna 
został wybrany ŻYWCZAK JAN; 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1124 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 42  osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 3,74%; 
 
n) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 179 - gmina Podegrodzie   zostali 
wybrani: 
- MRÓWKA TADEUSZ, który otrzymał 40 głosów, 
-……---------……….., który otrzymał ……… głosów 
- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2259 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 40 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 1,77 %.  
 
o) w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 180 - gmina Rytro został(a) 
wybrany(a) NOSAL ANTONINA MARIA; 
 - do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 422 osoby, a w głosowaniu 
wzięły udział 34 osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 8,06 %; 
 
p) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 181 – miasto i gmina Stary Sącz   
zostali wybrani: 
- ROŻDŻYŃSKI FRANCISZEK, który otrzymał 13 głosów, 
- ŚMIERCIAK STANISŁAW, który otrzymał 44 głosów; 
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- do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 2654 osoby, a w 
głosowaniu wzięły udział 51osoby; 
- frekwencja wyborcza wyniosła 1,92 %. 
 
 
 
 

II 
Uwagi:  
W następujących okręgach wyborczych z powody braku zgłoszeń kandydata, nie 
odbyły się wybory do rad powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej: 
1. Okręg Wyborczy nr 45  obejmujący miasto Nowy Targ,  
2. Okręg Wyborczy  nr 89 obejmujący  gminę Babice,  
3. Okręg Wyborczy  nr 90 obejmujący  miasto i gminę Chrzanów,  
4.  Okręg Wyborczy  nr 112 obejmujący gminę Polanka Wielka, 
5. Okręg Wyborczy nr 156 obejmujący miasto i gminę Dobczyce 
 

 
 
 


