
m. Łódź 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

W ŁODZI I 
z dnia 24 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 
2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Łodzi I podaje do publicznej 
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego, 
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 199 rad, z czego: 

1) do 177 rad gmin, z tego: 

a) do 160 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) do 17 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 21 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Łódzkiego. 
2. Wybierano łącznie 3232 radnych, z czego: 

1) 2786 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2400 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 386 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 413 radnych rad powiatów; 

3) 33 radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego. 
3. Wybrano łącznie 3232 radnych, z czego: 

1) 2786 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2400 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 386 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 413 radnych rad powiatów; 

3) 33 radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego. 
4. Wybory przeprowadzono w 2563 okręgach wyborczych. 
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 

6. Głosowanie przeprowadzono w 2304 okręgach wyborczych. 
7. Głosowania nie przeprowadzono w 259 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 



w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 259 radnych uzyskało mandaty bez 
głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 1732 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 160 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 
2400 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2400 radnych spośród 6316 kandydatów zgłoszonych przez 526 komitetów 
wyborczych, w tym 469 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców. 

3. Wybrano 2400 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 794518 osób, w tym 27 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 469798 osobom, w tym 24 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 469526 osób, to jest 

59,10% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 458831, to jest 97,72% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 10695, to jest 2,28% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 
oddano 2959, to jest 27,67%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 7704, to jest 
72,03%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 
32, to jest 0,30%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 2141 okręgach wyborczych. 
10. Głosowania nie przeprowadzono w 259 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 259 radnych uzyskało 
mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 953 obwodach głosowania. 
 

Rozdział 3. 
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 17 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 
utworzono 66 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 386 radnych spośród 2780 kandydatów zgłoszonych na 383 listach 
kandydatów przez 66 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 386 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1111407 osób, w tym 35 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 



5. Karty do głosowania wydano 623167 osobom, w tym 26 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 621357 osób, to jest 
55,91% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 599143, to jest 96,42% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 22214, to jest 3,58% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1)  postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 
różnych list oddano 7556, to jest 34,01%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14658, to jest 
65,99%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 
nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 66 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 743 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 
Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 21 rad powiatów, w których utworzono 92 okręgi wyborcze. 

2. Wybierano 413 radnych spośród 2822 kandydatów zgłoszonych na 449 listach 
kandydatów przez 50 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 413 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1342150 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 766462 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 765728 osób, to jest 

57,05% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 727564, to jest 95,02% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 38164, to jest 4,98% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1)  postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 
różnych list oddano 20224, to jest 52,99%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17940, to jest 
47,01%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 
nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 92 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1347 obwodach głosowania. 
 
 
 



Rozdział 5. 
Wybory do Sejmiku Województwa Łódzkiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Łódzkiego utworzono 5 
okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 33 radnych spośród 478 kandydatów zgłoszonych na 63 listach kandydatów 
przez 13 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 33 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1977916 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 1128555 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1125594 osób, to jest 

56,91% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 1047116, to jest 93,03% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 78478, to jest 6,97% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1)  postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 
różnych list oddano 20355, to jest 25,94%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58123, to jest 
74,06%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 
nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1732 obwodach głosowania. 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział II 
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 

 
Rozdział 7. 

Wybory do Rady Miejskiej w Łodzi 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 40 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 536488, w tym 17 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 308802 osobom, w tym 12 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 307426 osób, to jest 
57,30% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 295287, to jest 96,05% ogólnej liczby głosów oddanych. 



6. Głosów nieważnych oddano 12139, to jest 3,95% ogólnej liczby głosów oddanych, z 
tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 
różnych list oddano 2392, to jest 19,71%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 9747, to jest 
80,29%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 
nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 
listy: 

1) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

2) lista nr 20 KWW HANNY ZDANOWSKIEJ. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 69124, w tym 3 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi; 

4) karty do głosowania wydano 42140 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 
Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 42125; 

6) głosów ważnych oddano 40527; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BULAK Sebastian Dominik; 

b) lista nr 20 ― KWW HANNY ZDANOWSKIEJ uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WALASEK Mateusz Jan, 
 ― DOMASZEWICZ Bartosz Łukasz, 
 ― SUSNIŁO-GRUSZKA Emilia Gabriela, 
 ― WIETESKA Agnieszka Maria; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 66019; 
4) karty do głosowania wydano 34843 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 34540; 



6) głosów ważnych oddano 32955; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― TOMASZEWSKI Włodzimierz; 

b) lista nr 20 ― KWW HANNY ZDANOWSKIEJ uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BOHUSZEWICZ Sebastian, 
 ― BUDZIŃSKA Joanna, 
 ― RAKOWSKI Maciej Bogusław, 
 ― CHOJNACKA-DURAJ Justyna Maria; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 72752, w tym 3 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi; 

4) karty do głosowania wydano 45970 osobom, w tym 3 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 45754; 

6) głosów ważnych oddano 44040; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― GRZESZCZYK Marta Katarzyna; 

b) lista nr 20 ― KWW HANNY ZDANOWSKIEJ uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GOŁASZEWSKI Marcin Łukasz, 
 ― KĘPKA Karolina Izabela, 
 ― PRZYBYŁA Mariusz, 
 ― SKWARKA Władysław; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 72821, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim; 

4) karty do głosowania wydano 42774 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 42607; 

6) głosów ważnych oddano 41019; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 



a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MARZEC Radosław; 

b) lista nr 20 ― KWW HANNY ZDANOWSKIEJ uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― TRELA Tomasz Dominik, 
 ― SETNIK Paulina, 
 ― WACHOWSKA Katarzyna Marianna, 
 ― HENCZ Marcin Krzysztof; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 62598, w tym 3 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi; 

4) karty do głosowania wydano 29868 osobom, w tym 3 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 29818; 

6) głosów ważnych oddano 28358; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― JEZIORSKI Kamil Przemysław; 

b) lista nr 20 ― KWW HANNY ZDANOWSKIEJ uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MOSKWA-WODNICKA Małgorzata, 
 ― RACZKOWSKI Damian Łukasz, 
 ― RESZPONDEK Rafał Kamil, 
 ― MAKOWSKI Krzysztof Michał; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 62533, w tym 3 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi; 

4) karty do głosowania wydano 35478 osobom, w tym 2 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 35340; 

6) głosów ważnych oddano 34054; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 



 ― DYBA-BOJARSKI Bartłomiej Waldemar; 

b) lista nr 20 ― KWW HANNY ZDANOWSKIEJ uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MALINOWSKA-OLSZOWY Monika Sylwia, 
 ― BARTCZAK Elżbieta Barbara, 
 ― DEPTUŁA Kamil Łukasz, 
 ― OLEJNICZAK Michał Andrzej; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 65659, w tym 2 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi; 

4) karty do głosowania wydano 37000 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii 
Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 36948; 

6) głosów ważnych oddano 35243; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― STASIAK Krzysztof Maciej; 

b) lista nr 20 ― KWW HANNY ZDANOWSKIEJ uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WIECZOREK Adam Piotr, 
 ― NIEWIADOMSKA-CUDAK Małgorzata Krystyna, 
 ― HUBERT Bogusław, 
 ― BUJNOWICZ-ZELT Ewa Agnieszka; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 5 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 64982, w tym 2 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi; 

4) karty do głosowania wydano 40729 osobom, w tym 2 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi; 

5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 40294; 

6) głosów ważnych oddano 39091; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MARKWANT Rafał Artur; 



b) lista nr 20 ― KWW HANNY ZDANOWSKIEJ uzyskała 4 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ZDANOWSKA Hanna Elżbieta, 
 ― KACPRZAK Tomasz Piotr, 
 ― PAWŁOWSKI Sylwester Stefan, 
 ― PRZYWARA Marta Paulina; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 
Wybory do Sejmiku Województwa Łódzkiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 33 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1977916. 
3. Karty do głosowania wydano 1128555 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1125594 osób, to jest 

56,91% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1047116, to jest 93,03% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 78478, to jest 6,97% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z 
różnych list oddano 20355, to jest 25,94%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58123, to jest 
74,06%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której 
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów 
nieważnych. 

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 
listy: 

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL; 

2) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA; 

3) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 

4) lista nr 8 KWW KUKIZ'15; 

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

 

 

 

 



Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 9 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 307990; 

4) głosów ważnych oddano 295198; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 6 mandatów; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― BLIŹNIUK Paweł Kazimierz, 
 ― SKRZYDLEWSKA Joanna Katarzyna, 
 ― BUGAJSKI Marcin Andrzej, 
 ― RABIEGA Anna Barbara, 
 ― ZIEMNIEWICZ Bożena Maria, 
 ― SADOWSKA Katarzyna Sandra; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ADAMCZYK Piotr, 
 ― FISIAK Włodzimierz, 
 ― ROSIAK Halina Barbara; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 
 

Komisarz Wyborczy 

w Łodzi I 

/-/ Joanna Pieńkowska 


