
Wojewoda Pomorski
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.374 ustawy r dnia 5 stycznia 201I r. - Kodeks wyborczy (Dz.U.22017 r. poz. 15 i \089 otuzz 2018 r. poz.4, 130 i 138)
podaje się do publicznej wiadomości treść zarządzeni^ wojewody Pomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych
na obszarze województwa pomorskiego do sejmiku województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018 _ 2023
(Dz. Urz. Woj. Pom, 226lutego 2018 r. poz- 671\

ZARzĄDZENIE
WOJf,WODY POMORSKIEGO

z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawi€ ustal€nia |iczby rqdnych wybicranych na obszarze województwa pomorskiego do sejmiku województwa Pomorskiego'
rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 20|8 _2023

Na podstawie ań.373 i 374 ustawy f dnia 5 sfycmia 20l l I. - Kodęks wyborczy (Dz. U. z20|7 r. poz. |5 i |o89 oraz z 2018 r. poz.4, l30
i l38) w związku z art' 16 ust' 3 ustawy z dnia 5 czerwca l998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z20|7 r. poz.2096 i |566 oraz z20|8I.
poz. l30), art.9 ust.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatouTm (Dz.u. z20|7 r' poz. 1868 orvz20|8I. poz. l30)
oraz ań. l7 ustawy z dnia 8 marca l990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U' z20|.l |. poz. |8'|5 i2232 oraz z 2018 r. poz' 130) - po porozumieniu
z Komisalzami wyborczymi w Gdansku i Sfupsku zalządza się, co następuje:

$ l. Ustala się liczbę radnych wybieranych na obszaze wojewódftwa pomorskiego do Sejmiku wojęwództwa Pomorskiego, md powiatów
oraz rad gmin na kadencję 20l8.2023, zgodnie z załącznikiem do za|ządzenia.

s 2. zavĄdzęnię podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenią w każdęj gminie wojewódŹwa pomorskięgo najpómiej
na 4 miesiące przed upływem kadęncji.

$ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszęniu w Dzienniku Urzędowym województwa Pomorskiego'

Woięwoda Pomorski
/-7 Dariusz Drelich

załącznik do zafządzęnia wojewody Pomorskiego w spfawie ustalenia liczĘ radnych
wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku WojewÓdzhła Pomorskięgo'
fad powiatów ofaz rad gmin na kadencję 20l8_ 2023

l , s€jnik wojewódftwa Pomorskiego . 33 radnych

2. Rady Powiatów:

14) sm Chojnioe - 15 mdnych,
15) gm' C,arna Dąbrówka . 15 Gdnych'
16) stn Cma Woda - 15 mdrych,
l7) grn. Czame - l5 radnych,
l8) sn. Cze6k - 21 mdnych,
]9) m' czho}ów . 15 radnych'
20) gm' człuchów .l5 mdnych'
2l) gm Damnica - 15 radf,ych,
2Z) Bm. Debao - 15 ra&ych,
23) €m' Dębnica Kaszubska . 15 radnych,
24) sn. Dziemiany - 15 ndnych,
25) gm' DieŹ8oń . 15 mdnych'
26\ gn. Ga.rdeja - 15 ndnych.
27) gm. cłówcz/ce . 15 md'ych'
28) gin. Gniew - 15 mdnych,
29) BIn. Gniewino - l5 t?dnych,
30) m Hel - 15 ndnych,
31) 8rn. Jas(ahia - 15 radnych,
32) grn. Kaliska ' 15 .adnych,
33) $n. Karsin - 15 ndnyob,
34) gm. Kartury - 21 radnycb,
35) gn' Kępice . |5 tadnych'
3ó) gm' Kobylnioa . 15 mdnych'
31) gln, Koczała .l5

radnych,
38) gm. Kolbudy - 15 rdtrych,
39) 8tn' Kołczygłowy . 15 mfuycłt,
40) gm. Konarzyny - 15 r.dtych,
4D gm' Kosakowo . 15 ńdnych'
42) m' Kościerz}na .2l tadnych'

.4]) gn, Kości€rz}na .l5 ladnych'
44) rrn. Krokowa - 15 n&ych,
45) m. Krynica Morska - 15 n&ych,
4ó) m' K*idzyn .2l ridnycb'
47) sn. Kwidz)n - 15 ladnyoh,
48) m kbork - 21 mdnych,
49) gn' Lichnoły . 15 tadnych.
50) sm. Linia - 15 m&ych,
5l) gm. Lini €wo .l5 ńdnych'
52) gm. Lipnica - 15 t!&ych,
53) gln. Lipusz - 15 mihyoh,
54) sm. Lubichowo - 15 n&ych,
55) grn. Luzino - l5 radnych,
56) m' łćba . 15 tadnych.
5?) gln' Ęczyce . 15 mdnych'
58) m. Malbork -2t mdnych,
59) gn. Malbork - l5 Ednych,
ó0) 8n. Miastko . 15

ndnych,
ól) g'n' Mkołajki Pomorskie. l5 radnych'
62) gm' Miłoradz . 15 ra&ych'
63) sm. Morzeszczln - 15 mdryoh,
ó4) 8m' Nowa Karca. . 15 'ad'ych'
Ó5) gn' Nowa w'eś Lęborsła. |5 radn)ch
oÓ) grn No$f Dvór Gdańsk i. |' móycr
67) gm' Notł} staw . 15 tadnych'
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sm Osiek
gm. Ostaszewo - 15 ndnych,

- l5 radnych,

Bfowskieso - 19

chojnjcki €go .2|

człuchowskie8o .l7

Gdłskiego .f3

Kartuskiego -f5
radnych,

Kościerskiego . ]9
radnych,

Kwidzyńskiego .l9

Lębo.skiego. 19 radnych,
Malbo6kieso

Nowodwo6ki€go

Słupskego

Starogardzl'ego -25

SztumskieBo - 17

Tcf€wskiego .23

w€jherowskiego .f9
radnych.

m. Pruvczcda{ski - 2t radnych,
gln. Pruszcz Gdanski - 21 radnych,
gn, PŹechlewo . |5 radlyoh'
$n. PŹodkowo . 15 radnych'

gm. Pelplin

gn. Prabury

- l5 radnycb,
- 15 radnych,
- 15 radnych,
- l5 radnych,

- 15 railnych,
- 15 radnych,
- 15 radnych,
- 2l mdnych,
-21radnych,
- 21 radnych,
- 15 radnych,

gn. Rz€czenica . |5 radnych.

gln. Sierakowice - ls.adnych,

Cm. Pr4,vidz
8m' Pszczółki
m. Puck
sm. Puck
m. Reda
m. Rumia
sm. Ryjewo

Bn S.dlinki - 15 radnych,

- 34 radnych,
- 28 radnyoh,
- 23 mdnyc!,
- 21radnych,

8m' skarszełf
in' skórcz
em' Skórcz

gm. Stegn
gln stężyca
sm. Studzienice
em. subko$r

gn. Sremud
gm. Sztum

8n TŹebielino
gm' Tuchomi€
ln. Ustka
gn. Us&a

- 15 radnych,
. l5 ńdnych'
- l5 radnych,

- 15 radnych,
- ls radnych,
- 15 radnych,
- 15 radnych,

- 15 radnych.
- 15 ra&rych,

- 23 radnych,
- 15 radnych,

- 15 ńdnycb'
- 15 rBdnych,
- 15 radnych,
- 15 ndnyoh,

- l5 Bdnych,

- l5 radnych,
- 2l radnych.

gln' słupsk .l5 radnych'
8n, smętowo Granicae - 15 fadnych'
gm. smołdzino - 15 radnych'
gm. Sononino - l5 radnych,
gln' stara Kiszewa . |5 radĘych'
sD. Stare Pole - 15 radnych,
m' slafogad Gdński .2l radnych
grn. Starogard Gdanski - l5 radnych,
gm' slary Dzie.zgoń . 15 radnych'
gn. Siary Targ - t5 ratuyoh,

3 Rady Gmin:

- w miastach na prawach powiatu:

Gdńsk
Gdynia
słupsk
Sopot

gn' suchy Dąb . 15 ndnych'
gn' sulęcz)Ło . 15 ndnyoh'

Bn. Sztutowo - !5 radnych,

. w miastaoh i gninach wojewód]ńwa pomorskiego: gm' TĘbki Me|ki€ . 15 radnych'

ó)
7\
8)
e)

l0)
l l )
l2)
1 3 )

gn. Bobowo - 15 radlych,
8m' Bożluchom . 15 radlyoh'
m. Brusy - 15 mdnych,
gm' Bylów .2l radnycb'
gm. Cedry Wielkie - lJ Ednycb,
sn. Cewice - 15 radnych,
gm Chmielno - 15 radnych,
sm. Chocrrwo - 15 radf,ych,
m. Chojnioe - 21 radnych,

m' wcjh€rowo .21 radnych'
gm w€jhe.owo .21 radnych'
gm. Wicko
8m' wladysławowo . 15 radnych'
gm. Zblewo
8n. fukowo


