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1858
OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 15 listopada 2006r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.
z 2003r. Nr 159, poz. 1547, z 2004r. Nr 25, poz. 219,
Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005r.
Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127)
i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 2002r.
o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U.
Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa lubuskiego przeprowadzonych w dniu
12 listopada 2006r.
Część I
I. Dane ogólne dotyczące wyborów do rad
1. Wybory przeprowadzono do 96 rad, w tym:
1) do 83 rad gmin, z czego:
a)

do 73 rad gmin w gminach liczących do
20 tys. mieszkańców,

b)

do 8 rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców,

c)

do 2 rad miejskich w miastach na prawach
powiatu;

2) do 12 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Lubuskiego.
2. Wybierano łącznie 1.563 radnych, w tym:
1) 1.313 radnych do rad gmin, z czego:
a)

1.095 radnych w gminach do 20 tys.
mieszkańców,

b)

168 radnych w gminach powyżej 20 tys.

mieszkańców,
c)

50 radnych w miastach na prawach powiatu;

2) 220 radnych do rad powiatów;
3) 30 radnych do Sejmiku Województwa Lubuskiego.
3. Wybrano łącznie 1.563 radnych, w tym:
1) 1.313 radnych do rad gmin, z czego:
a)

1.095 radnych w gminach do 20 tys.
mieszkańców,

b)

168 radnych w gminach powyżej 20 tys.
mieszkańców,

c)

50 radnych w miastach na prawach powiatu;

2) 220 radnych do rad powiatów;
3) 30 radnych do Sejmiku Województwa Lubuskiego.
4. Wybory przeprowadzono w 672 okręgach
wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.
6. Głosowanie przeprowadzono w 653 obwodach głosowania.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 16 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od
liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 19 radnych uzyskało
mandaty bez głosowania.
8. Ogółem pozostało nieobsadzonych 0 mandatów, co stanowi 0,00% ogólnej liczby mandatów.

