
OBWIESZCZENIE 
Komisarza Wyborczego w Kielcach II 

z dnia 27 września 2018 r. 

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych 
 w wyborach do Rady Powiatu w Busku-Zdroju  
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

  

Na podstawie art. 410 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Kielcach II podaje  
do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów 
wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu 
wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

 

 
Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków 

określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym 
okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Busku-Zdroju, przyznano następujące 
numery: 

 

Numer listy Nazwa komitetu wyborczego 

14 KOMITET WYBORCZY TBU - TERAZ BUSKO 

15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT 
 

 
Liście kandydatów komitetu wyborczego niespełniającego żadnego z warunków 

określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanej w jednym okręgu 
wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Busku-Zdroju, przyznano następujący numer: 

 

Numer listy Nazwa komitetu wyborczego 

16 KOMITET WYBORCZY „POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE BUSKO-
ZDRÓJ” 

 
 
 

Komisarz Wyborczy  
w Kielcach II 

/-/ Rafał ADAMCZYK 
 

 



 

OBWIESZCZENIE 
Komisarza Wyborczego w Kielcach III 

z dnia 27 września 2018 r. 

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych 

 w wyborach do Rady Powiatu w Jędrzejowie  

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

  

Na podstawie art. 410 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Kielcach III podaje  

do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów 

wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu 

wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 
 

 

Listom kandydatów komitetu wyborczego niespełniającego żadnego z warunków 

określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym 

okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Jędrzejowie, przyznano następujący 

numer: 

 

Numer listy Nazwa komitetu wyborczego 

14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY 

ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA 

 

 

Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków 

określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w jednym okręgu 

wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Jędrzejowie, przyznano następujące numery: 

 

Numer listy Nazwa komitetu wyborczego 

15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „RAZEM” 2018 

16 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE JAROSŁAWA GOWINA 

 

 

Komisarz Wyborczy  

w Kielcach III 

/-/ Elżbieta FREJOWSKA 

 



OBWIESZCZENIE 
Komisarza Wyborczego w Kielcach II 

z dnia 27 września 2018 r. 

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych 

 w wyborach do Rady Powiatu Kazimierskiego  

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

  

Na podstawie art. 410 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Kielcach II podaje  

do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów 

wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu 

wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 
 

 

Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków 

określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym 

okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Kazimierskiego, przyznano następujące 

numery: 

 

Numer listy Nazwa komitetu wyborczego 

14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW REGIONU KAZIMIERSKIEGO 

15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE ZIEMI 

KAZIMIERSKIEJ 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy  

w Kielcach II 

/-/ Rafał ADAMCZYK 

 

 



OBWIESZCZENIE 
Komisarza Wyborczego w Kielcach I 

z dnia 27 września 2018 r. 

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych 
 w wyborach do Rady Powiatu w Kielcach  

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 
  

Na podstawie art. 410 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Kielcach I podaje do publicznej 
wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych 
niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego 
w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

 

 
Listom kandydatów komitetu wyborczego niespełniającego żadnego z warunków 

określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym 
okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Kielcach, przyznano następujący numer: 

 

Numer listy Nazwa komitetu wyborczego 

14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKIE 
BOGDANA WENTY 

 

 
 

Pełniący funkcję Komisarza Wyborczego  
w Kielcach I 

Komisarz Wyborczy  
w Kielcach II 
 

/-/ Rafał ADAMCZYK 

 



OBWIESZCZENIE 
Komisarza Wyborczego w Kielcach III 

z dnia 27 września 2018 r. 

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych 

 w wyborach do Rady Powiatu w Końskich  

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

  

Na podstawie art. 410 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Kielcach III podaje  

do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów 

wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu 

wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 
 

 

Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków 

określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym 

okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Końskich, przyznano następujące numery: 

 

Numer listy Nazwa komitetu wyborczego 

14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KREATYWNA JEDNOŚĆ 

POWIATU KONECKIEGO 

15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNI ZIEMI 

KONECKIEJ KRZYSZTOF OBRATAŃSKI 

16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE 

SAMORZĄDOWE TKN 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy  

w Kielcach III 

/-/ Elżbieta FREJOWSKA 

 

 



OBWIESZCZENIE 
Komisarza Wyborczego w Kielcach IV 

z dnia 27 września 2018 r. 

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych 

 w wyborach do Rady Powiatu w Opatowie  

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

  

Na podstawie art. 410 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Kielcach IV podaje do 

publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów 

wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu 

wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 
 

 

Listom kandydatów komitetu wyborczego niespełniającego żadnego z warunków 

określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym 

okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Opatowie, przyznano następujący numer: 

 

Numer listy Nazwa komitetu wyborczego 

14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKIE 

BOGDANA WENTY 

 

 

Liście kandydatów komitetu wyborczego niespełniającego żadnego z warunków 

określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanej w jednym okręgu 

wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Opatowie, przyznano następujący numer: 

 

Numer listy Nazwa komitetu wyborczego 

15 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE REGION 

ŚWIĘTOKRZYSKI 

 

 

 

Komisarz Wyborczy  

w Kielcach IV 

/-/ Piotr ŚWIERCZYŃSKI 

 

 



OBWIESZCZENIE 
Komisarza Wyborczego w Kielcach IV 

z dnia 27 września 2018 r. 

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych 

 w wyborach do Rady Powiatu Ostrowieckiego  

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

  

Na podstawie art. 410 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Kielcach IV podaje  

do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów 

wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu 

wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 
 

 

Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków 

określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym 

okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Ostrowieckiego, przyznano następujące 

numery: 

 

Numer listy Nazwa komitetu wyborczego 

14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE 

OBYWATELSKIE 

15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA 

GÓRCZYŃSKIEGO 

16 KOMITET WYBORCZY SAMORZĄDNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRIGORA SZAGINIANA 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy  

w Kielcach IV 

/-/ Piotr ŚWIERCZYŃSKI 

 

 



OBWIESZCZENIE 
Komisarza Wyborczego w Kielcach II 

z dnia 27 września 2018 r. 

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych 

 w wyborach do Rady Powiatu w Pińczowie  

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

  

Na podstawie art. 410 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Kielcach II podaje  

do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów 

wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu 

wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 
 

 

Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków 

określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym 

okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Pińczowie, przyznano następujące 

numery: 

 

Numer listy Nazwa komitetu wyborczego 

14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZJEDNOCZONA PRAWICA 

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

15 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA SPOŁECZNO-

KULTURALNEGO DLA PONIDZIA 

16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA PIŃCZOWSKA 

 

 

Liście kandydatów komitetu wyborczego niespełniającego żadnego z warunków 

określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanej w jednym okręgu 

wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Pińczowie, przyznano następujący numer: 

 

Numer listy Nazwa komitetu wyborczego 

17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA OMASTY 

 

 

Komisarz Wyborczy  

w Kielcach II 

/-/ Rafał ADAMCZYK 



OBWIESZCZENIE 
Komisarza Wyborczego w Kielcach IV 

z dnia 27 września 2018 r. 

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych 

 w wyborach do Rady Powiatu w Sandomierzu  

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

  

Na podstawie art. 410 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Kielcach IV podaje  

do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów 

wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu 

wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 
 

 

Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków 

określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym 

okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Sandomierzu, przyznano następujące 

numery: 

 

Numer listy Nazwa komitetu wyborczego 

14 KOMITET WYBORCZY NASZ REGION 

15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNY SAMORZĄD 

16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE SANDOMIERSKIE 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy  

w Kielcach IV 

/-/ Piotr ŚWIERCZYŃSKI 

 

 



OBWIESZCZENIE 
Komisarza Wyborczego w Kielcach IV 

z dnia 27 września 2018 r. 

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych 

 w wyborach do Rady Powiatu Skarżyskiego  

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

  

Na podstawie art. 410 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Kielcach IV podaje  

do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów 

wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu 

wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 
 

 

Listom kandydatów komitetu wyborczego niespełniającego żadnego z warunków 

określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym 

okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Skarżyskiego, przyznano następujący numer: 

 

Numer listy Nazwa komitetu wyborczego 

14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

2018 

 

 

Liście kandydatów komitetu wyborczego niespełniającego żadnego z warunków 

określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanej w jednym okręgu 

wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Skarżyskiego, przyznano następujący numer: 

 

Numer listy Nazwa komitetu wyborczego 

15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT BLIŻEJ GMINY 

 

 

 

Komisarz Wyborczy  

w Kielcach IV 

/-/ Piotr ŚWIERCZYŃSKI 

 

 



OBWIESZCZENIE 
Komisarza Wyborczego w Kielcach IV 

z dnia 27 września 2018 r. 

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych 

 w wyborach do Rady Powiatu w Starachowicach  

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

  

Na podstawie art. 410 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Kielcach IV podaje  

do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów 

wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu 

wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 
 

 

Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków 

określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym 

okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Starachowicach, przyznano następujące 

numery: 

 

Numer listy Nazwa komitetu wyborczego 

14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA MIESZKAŃCÓW-

POROZUMIENIE 

15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA MATERKA 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy  

w Kielcach IV 

/-/ Piotr ŚWIERCZYŃSKI 

 

 



OBWIESZCZENIE 
Komisarza Wyborczego w Kielcach II 

z dnia 27 września 2018 r. 

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych 

 w wyborach do Rady Powiatu Staszowskiego  

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

  

Na podstawie art. 410 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Kielcach II podaje  

do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów 

wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu 

wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 
 

 

Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków 

określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym 

okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Staszowskiego, przyznano następujące 

numery: 

 

Numer listy Nazwa komitetu wyborczego 

14 KOMITET WYBORCZY „NIEZADOWOLENI” 

15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNY POWIAT 

STASZOWSKI 

16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW REGIONALNE FORUM 

SAMORZĄDOWE 2018 

17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRONNICTWA PIAST ZIEMI 

STASZOWSKIEJ 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy  

w Kielcach II 

/-/ Rafał ADAMCZYK 

 

 



 OBWIESZCZENIE 
Komisarza Wyborczego w Kielcach III 

z dnia 27 września 2018 r. 

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych 

 w wyborach do Rady Powiatu Włoszczowskiego  

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

  

Na podstawie art. 410 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Kielcach III podaje  

do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów 

wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu 

wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 
 

 

Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków 

określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym 

okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Włoszczowskiego, przyznano następujące 

numery: 

 

Numer listy Nazwa komitetu wyborczego 

14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM ZIEMIA 

WŁOSZCZOWSKA 

15 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE JAROSŁAWA GOWINA 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy  

w Kielcach III 

/-/ Elżbieta FREJOWSKA 

 

 


